Algemene Handels- en betalingsvoorwaarden
Poortman Techniek tevens geldend voor
Farmshop Import en Export BV
Ingaande 31 oktober 1996 en gedeponeerd 31 oktober 1996 bij de Kamer van
Koophandel te Leeuwarden.
A. Geldigheid van deze voorwaarden
Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle
uitvoeringen van werk of van koop en verkoop door ons gedaan of aangegaan, tenzij
schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
Artikel 2.
Voor zover het bepaalde in de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
derden in strijd is met het bepaalde in onderhavige voorwaarden, is het bepaalde in
onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden bindend, tenzij schriftelijk het
tegendeel is overeengekomen.
B. Aanbiedingen
Artikel 3.
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
Artikel 4.
Wij behouden ons het auteursrecht, het recht op octrooi alsmede andere rechten van
industriële en intellectuele eigendom voor op de bij de aanbieding verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, offertes en overige
informatiedragers. Betreffende stukken en informatiedragers blijven ons eigendom en
mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden
getoond, of op andere wijze gebruikt worden.
Artikel 5.
Indien de opdracht tot de uitvoering van werkzaamheden goederen niet aan ons
wordt gegeven, zal de aanbieding met daarbij behorende ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen etc., als vorenbedoeld, binnen één week na de datum der beslissing aan
ons worden teruggezonden. Eén en ander laat ons recht onverlet, om te allen tijde
voornoemde voorwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc., als vorenbedoeld, op te
eisen.
Artikel 6.
De opgegeven prijzen gelden voor de levering en af onze –werkplaats, -fabriek, magazijn of –winkel en zijn opgegeven exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk
anders is bepaald.
Artikel 7.
De in offertes en andere drukwerken door ons verstrekte gegevens zijn aan
wijzigingen onderhevig, ook indien daarvan geen voorafgaand bericht is gegeven. Zij
binden ons derhalve niet.

C. Totstandkoming overeenkomsten.
Artikel 8.
Overeenkomsten en eventuele aanvullingen op die overeenkomsten worden pas
door onze schriftelijke bevestiging daarvan voor ons bindend.
Artikel 9.
Afspraken of overeenkomsten met leden van ons personeel binden ons niet, voor
zover ze niet schriftelijk door ons zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel is aan
te merken: alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben.
D. Wijzigingen van het aangenomen werk.
Artikel 10.
Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door opdracht van de opdrachtgever,
hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt, doordat de versterkte
gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, behoren,
wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en
voorzover daaruit minder kosten als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen naar
billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, respectievelijk de
laatste termijn daarvan. Zulks tenzij schriftelijk tussen de opdrachtgever en ons
anders is overeengekomen. Vindt betaling plaats per onderdeel van het te verrichten
werk, dan dient het meer- minderwerk verrekend te worden met de betaling voor het
onderdeel van dat werk, waarop meer- of minderwerk betrekking heeft.
E. Levertijd en aflevering.
Artikel 11.
De opgegeven leveringstijden worden naar beste vermogen door ons bij benadering
vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op
schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Eén en ander tenzij
schriftelijk het tegendeel is bepaald.
Artikel 12.
De levering geschiedt af –werkplaats, -fabriek, -magazijn of –winkel, zulks ter keuze
van ons, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 13.
Vanaf het moment, dat de te leveren goederen en/of producten ter beschikking zijn
gesteld van de opdrachtgever/koper, is het gekochte voor diens rekening en risico.
Alle producten en/of goederen van de opdrachtgever/koper, die ter reparatie of om
welke reden dan ook onder ons bevinden, blijven geheel voor de
opdr
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Artikel 14.
Ingeval producten en/of goederen, die ingevolge het bovenstaande voor risico van
opdrachtgever/koper worden vervoerd door of namens ons, wordt hierbij iedere
eventuele aansprakelijkheid van ons als vervoerder dan wel uit hoofde van een
onrechtmatige daad, gepleegd in verband met of tijdens het vervoer, uitgesloten,
welke uitsluiting van aansprakelijkheid eveneens zal gelden in het geval van schuld
of nalatigheid als bedoeld in artikel 815 van het Wetboek van Koophandel. Wij zijn,
tenzij anders overeengekomen, nimmer verplicht tot verzekering van het transport
van de producten en/of goederen. Indien en voor zover wij evenwel op eigen gezag
voor de verzekering zorgdragen, worden wij geacht daarbij zelf belang te hebben dan
wel het belang van de opdrachtgever/koper te dienen. Een eventuele uitkering is in
eerste instantie ter dekking van betreffende openstaande factuur van goederen.
Artikel 15.
Opdrachtgever/koper zal ons vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter
zake, waarvan wij op grond van het vorenstaande tegenover opdrachtgever/koper
niet aansprakelijk zijn.
F. Onuitvoerbaarheid en overmacht.
Artikel 16.
Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen stuk werk blijkt, dat dit ten gevolge
van aan ons niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, dan
hebben wij het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de
uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering van
overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
Artikel 17.
Meerdere of mindere kosten, welke uit de wijziging van de opdracht voortvloeien
zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl bovendien aan ons wordt vergoed de
reeds verrichte- doch tot onnut gebleken –werkzaamheden en leveringen.
Artikel 18.
In situaties van overmacht hebben wij het recht de werkzaamheden, respectievelijk
de levering, uit te stellen, tot het vervallen van de overmacht, of de overeenkomst
annuleren, zonder dat de opdrachtgever en/of koper op enige schadevergoeding
aanspraak kan maken.
Artikel 19.
Als overmacht wordt ondermeer beschouwd, alle onvrijwillige storingen of
belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of
bezwaarlijker wordt, zoals stormschade of andere natuurrampen, belemmeringen
door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluiting, oproer, zowel hier te
lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar, hier te
lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materialen bij transport, ziekte
van moeilijke vervangbare werknemers, daarvan verwant of daarmee verband
houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, enz., gehele
of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod
tot levering aan koper of opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of
contractuele samenwerkingen, waarbij de opdrachtgever en/of verkoper is

aangesloten, brand en/of andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in
middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in
het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen, alle vormen van
beslaglegging en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken
en gevolgen, die buiten de controle of zeggenschap van ons vallen.
G. Oplevering.
Artikel 20.
Het aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is
uitgevoerd of afgemonteerd en daarvan opdrachtgever en/of koper mededeling is
gedaan. Mocht enig onderdeel buiten onze schuld niet tegelijk met het gereedkomen
van het gehele werk geleverd kunne worden, dan zal de oplevering toch kunnen
geschieden. Hiermee zal bij de betaling rekening gehouden kunnen worden.
H. Prijzen.
Artikel 21.
Overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande, dat:
a. wij ons het recht voorbehouden om prijswijzigingen toe te passen, indien
wijzigingen van inkoopprijzen, de wisselkoers, lonen, sociale of andere lasten,
invoerrechten of andere belastingen, vrachtprijzen, toekenning van subsidies enz.,
plaatsvinden voor het overeengekomen tijdstip van aflevering, mits wij deze
prijswijzigingen tijdig voor dit tijdstip ter kennis van de opdrachtgever en/of koper
hebben gebracht;
b. de opdrachtgever en/of koper gerechtigd is, om, indien wij een prijsverhoging als
onder a. bedoeld, toepassen, de gesloten overeenkomst, voor zover nog niet
uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen acht
dagen na ontvangst van een tijdige kennisgeving der prijsverhoging aan ons bericht
geeft.
I. Betaling en eigendomsvoorbehoud.
Artikel 22.
De betaling van de koop –en/of aanneemsom dient onmiddellijk bij aflevering van het
gekochte aan de koper of, indien montage, installatie en/of andere werkzaamheden
plaats te vinden. Van bovenstaande betalingscondities kan slechts met onze
schriftelijk toestemming, en op voorwaarde dat één en ander door ons schriftelijk
bevestigd is, afgeweken worden.
Artikel 23.
Ten aanzien van de betaling van het door opdrachtgever/koper verschuldigde is
schuldvergelijking uitgesloten.

Artikel 24.
Alle ter uitvoering van de door ons en de opdrachtgever/koper overeenkomsten
gemaakte of te maken kosten, waaronder begrepen: administratiekosten, alsmede
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiende uit niet nakoming
door opdrachtgever/koper van enige bepaling van de tussen hem en ons gesloten
overeenkomsten zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper. De voormelde
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de
opdrachtgever/koper aan ons verschuldigde bedrag met een minimum van €80,
-.
Artikel 25.
Indien de opdrachtgever/koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt
hij geacht, van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder enige
ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever/koper over het gehele verschuldigde
bedrag 1,5% rente per maand of gedeelte van de maand, vanaf vervaldag, zijnde het
moment waarop de overeengekomen betalingstermijn verstreken is (zie artikel 22), in
rekening te brengen.
Artikel 26.
Wij zijn gerechtigd, alvorens te leveren of met de aflevering verder te gaan,
voldoende zekerheid te verkrijgen c.q. te bedingen voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever/koper.
Artikel 27.
De koopsom of het resterende deel daarvan is in elk geval onmiddellijk opeisbaar
indien:
- één of meer overeengekomen betalingstermijnen niet worden nageleefd;
- deopdr
acht
gev
er
/
koper
’
sfaillissement of onder curatele stelling wordt
aangevraagd, dan wel de opdrachtgever/koper surseance van betaling aanvraagt;
- enig beslag door derden op goederen of vorderingen van opdrachtgever/koper
wordt gelegd;
- de opdrachtgever/koper overlijdt of, zijnde een rechtspersoon, wordt ontbonden,
dan wel het bedrijf van de opdrachtgever/koper wordt stilgelegd en/of geliquideerd.
Artikel 28.
Tot zekerheid en de juiste nakoming van de eventuele overeengekomen
betalingsverplichtingen behouden wij ons de eigendom van het geleverde voor,
totdat de volledige betaling, ook van latere (andere) vorderingen, ontvangen is.
Wissels, cheques en andere zekerheidsstellingen gelden eerst als betaalmiddel als
deze door ons geïnd zijn. De opdrachtgever/koper mag het geleverde, zolang de
koopsom niet volledig betaald is, niet in het normale zakelijke verkeer, dan wel
daarbuiten, in eigendom overdragen, dan wel in onderpand geven en/of op een
andere manier bezwaren, tenzij zulks gebeurt met onze uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming.

Artikel 29.
De opdrachtgever/koper kan door het verwerken van het geleverde tot een ander
product of goed geen eigendom verkrijgen. Bij verwerking met andere, ons niet
toebehorende producten en/of goederen, worden wij (mede) eigenaar van die
producten en/of goederen. Alle vorderingen, welke opdrachtgever/koper verkrijgt uit
een door ons schriftelijk toegestane verkoop van door ons geleverde, maar nog niet
aan ons betaalde producten en/of goederen, zal de opdrachtgever aan ons
overdragen.
Artikel 30.
De opdrachtgever/koper is verplicht bij inbeslagname van producten en/of goederen,
waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, dan wel bij de aankondiging van
executiemaatregelen, alsmede het doen gelden van andere aanspraken door
derden, ons hiervan onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en dit per
omgaande schriftelijk te bevestigen. Vanaf het moment van mededeling daarvan is
de opdrachtgever/koper verplicht, al onze aanwijzingen op te volgen.
Artikel 31.
De opdrachtgever/koper is verplicht, de producten en/of goederen, waarop ons
eigendomsvoorbehoud rust, totdat deze geheel en al betaald zijn, te verzekeren
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verzekeringsmaatschappij als aan ons overgedragen. De opdrachtgever/koper is
verplicht, de verzekeringsmaatschappij te informeren, dat wij een
eigendomsvoorbehoud op de producten en/of goederen hebben. Het gestelde in dit
artikel geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 32.
Ons eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan, indien afzonderlijke vorderingen van
ons in een rekening-courant zijn opgenomen.
Artikel 33.
Indien bij een schriftelijke overeenkomst afwijkende betalingscondities en/of
regelingen zijn overeengekomen, blijven alle andere bepalingen terzake betaling en
eigendomsvoorbehoud als uitgedrukt in deze betaling- en leveringsvoorwaarden van
kracht, tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders bepaald is in die afwijkende
schriftelijke betalingscondities en/of regelingen.
Artikel 34.
Wij hebben tot het tijdstip dat betaling van het verschuldigde door opdrachtgever/
koper heeft plaatsgevonden, bij wanprestatie van de opdrachtgever/koper en na
behoorlijke ingebrekestelling –voor zover vereist –het recht de bevestigde delen van
de uitrusting te demonteren en de vrijgekomen materialen tot ons te nemen. De
opdrachtgever/koper is gehouden aan ons of onze gemachtigde toegang te
verschaffen tot de ruimten of plaatsen, waar de producten en/of goederen zich
bevinden, teneinde het ons of onze gemachtigde mogelijk te maken om deze te
kunnen identificeren of merken als eigendom, zodat/waarna wij ons weer in het bezit
van de producten kunnen (laten) stellen, al of niet na verkregen vonnis tot afgifte.

Artikel 35.
Wanneer door ons herstelde goederen door de opdrachtgever/koper, nadat hem is
kennis gegeven van herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd onder
gelijktijdige betaling van de op de herstel betrekking hebbende factuur, hebben wij
het recht die goederen in het openbaar te doen verkopen onder verplichting de
opbrengst daarvan, na aftrek van het ons toekomende ter zake van de
reparatiefactuur en bewaarloon, uit te keren aan opdrachtgever/koper.
Artikel 36.
Vervangen en/of geretourneerde producten en/of goederen of onderdelen daarvan
worden automatisch eigendom van ons, voor zover voorafgaande aan de toezending
hierover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
J. Aansprakelijkheid.
Artikel 37.
Behoudens de garantieverplichtingen beschreven in artikel 38 tot en met 43, zijn wij
niet aansprakelijk voor schaden uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van de
opdrachtgever/koper of aan derden overkomen in verband met door ons geleverde
goederen, diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij die schade zijn oorzaak vindt
in opzet of grove schuld van onze zijde. De opdrachtgever/koper vrijwaart ons voor
aanspraken van derden wegens schaden, opgetreden in verband met door ons aan
de opdrachtgever/koper geleverde goederen en/of diensten, alsmede in verband met
door ons ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
K. Garantie.
Artikel 38.
Voor zover wij aan de opdrachtgever/koper geleverde goederen en/of diensten van
derden hebben betrokken, gelden de door die derden gegeven garanties aan ons,
dan wel aan onze afnemer, als de garanties verleend aan de opdrachtgever/koper.
Op die garantieverplichting betrekking hebbende, schriftelijke garantiebewijzen
worden na levering of gereedkomen der werkzaamheden aan onze opdrachtgever/
koper overgedragen. Wij zijn niet gehouden tot het verlenen van meer garantie, dan
de garantie welke wij bij onze leveranciers van de aan de opdrachtgever/koper
geleverde goederen en/of diensten kunnen claimen. Hetzelfde geldt voor de situatie,
dat derden in onze opdracht ten behoeve van de opdrachtgever/koper
aannemingswerkzaamheden verricht.

Artikel 39.
Wij garanderen de deugdelijke werking, constructie en kwaliteit van niet derden
betrokken, doch door onszelf gefabriceerde goederen en/of producten, gedurende
een periode, welke eindigt drie maanden na ter beschikkingstelling aan
opdrachtgever/koper, indien dat goed of product defect is geraakt door toepassing
van ondeugdelijke constructie. Reclames terzake dienen direct, althans per
ommegaand schriftelijk aan ons bevestigd te worden. De beschadigde of gebreken
vertonende onderdelen dienen eveneens direct franco aan ons te worden, althans
per ommegaand schriftelijk aan ons bevestigd te worden. De beschadigde of
gebreken vertonende onderdelen dienen eveneens direct franco aan ons te worden
toegezonden. Indien de reclame terecht is, repareren wij het gezonden onderdeel
kosteloos, of zenden wij naar onze keuze een nieuw onderdeel. Demontage- en/of
montagekosten (incl. verzend- en/of reiskosten) zijn niet voor onze rekening, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de reclame niet terecht is, zijn alle door
ons gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever/koper.
Artikel 40.
Voor door ons, dat wil zeggen, onze directieleden en personeelsleden, gemaakte
ontwerpen nemen wij de verantwoordelijk op ons. Wij aanvaarden echter geen
verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever/koper door derden
uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit onderdeel gegeven specificatie
van materialen. Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen,
die door opdrachtgever/koper zelf ter beschikking zijn gesteld. Ingeval de
opdrachtgever/koper zelf de opgedragen werkzaamheden wenst uit te voeren, in
afwijking van de door ons gemaakte ontwerpen, is hij aansprakelijk voor alle geleden
en te lijden schade, welke hierdoor aan ons of aan derden kunnen ontstaan.
Opdrachtgever/koper vrijwaart ons uitdrukkelijk voor alle schadeaanspraken van
derden terzake daarvan.
Artikel 41.
De op ons rustende garantieverplichtingen vervallen, indien opdrachtgever/koper zelf
wijzigingen in, of reparaties aan het geleverde verricht, of door derden laat verrichten,
of indien het geleverde voor andere dan normale en bij overeenkomst nader
geconcretiseerde gebruiksdoeleinden wordt aangewend, of anders dan door ons
aangegeven, of op, naar ons oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of
onderhouden.
Artikel 42.
Indien wij ter voldoening aan ons garantieverplichtingen nieuwe goederen,
onderdelen en/of diensten leveren zullen hierop alle bepalingen van deze
leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 43.
Niet nakoming van hetgeen terzake de betaling is overeengekomen en voorts iedere
niet-nakoming door de opdrachtgever/koper van één van zijn verplichtingen ontheft
ons van onze verplichtingen bedoeld in dit onderdeel K, alsmede van alle andere
verplichtingen. Voldoening aan onze garantieverplichtingen als in dit onderdeel K
bedoeld, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De opdrachtgever/koper is
tot een andere vordering tot schadevergoeding, waaronder ook een ontbinding van
de overeenkomst dient te worden begrepen, niet gerechtigd.

L. Reclames
Artikel 44.
a. Reclames over onmiddellijk waarneembare afwijkingen betreffende de
orderbevestiging, het geleverde, respectievelijk de facturering moeten worden
ingediend binnen acht dagen, nadat de orderbevestiging is ontvangen, de levering is
geschied, respectievelijk de factuur is ontvangen. Na het verstrijken van de acht
dagen zal het reclamerecht zijn vervallen.
b. Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op eerder
geleverde goederen en evenmin op alsnog te leveren goederen, ook niet als die
goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde
koopovereenkomst, tenzij de werking van het eerder geleverde afhankelijk is van de
conditie van het goed, waarover is gereclameerd.
c. Wij zullen na ontvangst van een gegarandeerde reclame zo spoedig mogelijk
doeltreffende maatregelen treffen.
d. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever/koper niet van de verplichting
tot betaling.
e. Indien bij de levering blijkt, dat het geleverde niet overeenstemt met het
overeengekomene, heeft de opdrachtgever/koper recht op onverwijlde wijziging en/of
aanvulling, tenzij het een verschil van ondergeschikt belang betreft.
Artikel 45.
Indien de opdrachtgever/koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten
overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van aanvragen van faillissement,
surséance van betaling of bij stillegging, dan wel liquidatie van het bedrijf van de
opdrachtgever/koper wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben
wij het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de
uitvoering van deze overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of
garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons toekomende rechten. In deze
gevallen is elke vordering, welke wij niet ten lasten van de opdrachtgever/koper
hebben of zullen krijgen, direct opeisbaar.
M. Toepasselijk recht en geschillen.
Artikel 46.
Alle geschillen, waaronder begrepen, die geschillen, welke slechts door één partij als
zodanig worden beschouwd, maar welke tussen ons en een opdrachtgever/koper
mochten ontstaan, naar aanleiding van een door ons met een opdrachtgever/koper
afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen worden berecht door de
Burgerlijke Rechter, Welke bevoegd is in onze vestigingsplaats, tenzij de partijen
anders zijn overeengekomen.
Artikel 47.
Het Nederlands Recht is steeds van toepassing op de door ons door toepassing van
deze voorwaarden afgesloten overeenkomsten.

Artikel 48.
De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of
van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid
van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 49.
Indien wij als wederverkoper optreden, zijn op de overeenkomsten tot levering van
goederen, die vallen onder de definitie van werktuigen in artikel 1 lid 2 van de
Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen 1980 (gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem), de Algemene Handelsvoorwaarden
Landbouwwerktuigen 1980 (AHL 1980) van toepassing, mits die toepasselijkheid is
overeengekomen tussen partijen en schriftelijk is vastgelegd.
Artikel 50.
Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden
op enig onderdeel al dan niet stilzwijgend zijn getolereerd, laat zulks het recht van
ons onverlet om alsnog strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Deze
voorwaarden treden vanaf datum en deponering in werking, weshalve deze
leveringsvoorwaarden vanaf die datum bindend zijn voor alle door ons vanaf die
datum gesloten overeenkomsten met vervallenverklaring van onze eerdere tot
die datum geldende leverings- en betalingsvoorwaarden.

Nij Beets 30 oktober 1996
Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
T.A. Poortman Kerkstra. Directeur.

