ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN CONVENI
1
DEFINITIES
1.1 Afnemer: Elke partij die met Conveni een overeenkomst aangaat tot het kopen van
Producten, welke door Conveni worden geleverd aan Afnemer.
1.2 Overeenkomst(en): Alle overeenkomsten, tussen Conveni en Afnemer, iedere opdracht
die Afnemer aan Conveni verstrekt, alsmede alle rechtshandelingen die met een en ander
verband houden.
1.3 Producten: Alle door Conveni te (doen) leveren goederen (inclusief de grondstoffen en
verpakkingen daarvan) en diensten.
2
ALGEMEEN
2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Conveni B.V. zijn van toepassing op
alle aanbiedingen aan, offertes voor en Overeenkomst(en) en andere alle daarmee
samenhangende rechtshandelingen door of met Afnemer en maken daarvan onderdeel
uit. Voorwaarden van Afnemer die in strijd zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden
of daarvan afwijken worden niet door Conveni geaccepteerd, tenzij Conveni hiermee
schriftelijk heeft ingestemd.
2.2 De Afnemer met wie eenmaal op grond van de Algemene Verkoopvoorwaarden is
gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere
Overeenkomsten tussen haar en Conveni.
2.3 Conveni heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige
wijziging zal rechtskracht hebben tussen Conveni en Afnemer, ook ten aanzien van reeds
bestaande Overeenkomsten en treedt in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan
door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel (of in geval van reeds bestaande
Overeenkomsten door mededeling daarvan aan Afnemer). Afnemer heeft, in het geval
van een materiële tussentijdse wijziging van de Algemene Voorwaarden door Conveni,
het recht Conveni (binnen 14 dagen na voornoemde mededeling) aan te geven (d.m.v.
een aangetekende brief met bericht van ontvangst) de overeenkomst tussentijds te willen
beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene
Verkoopvoorwaarden indien de wijziging ook op haar van toepassing is. Conveni heeft
het recht om uiterlijk 10 dagen na de tijdige ontvangst van voornoemde brief schriftelijk
aan Afnemer aan te geven bereid te zijn om de Overeenkomst op basis van ongewijzigde
voorwaarden voort te zetten. In dat geval zal de wijziging niet van toepassing zijn op
Afnemer en wordt Overeenkomst op basis van ongewijzigde voorwaarden voortgezet.
Indien Conveni geen gebruik maakt van voornoemd recht, zal de Overeenkomst met de
betreffende Afnemer automatisch met ingang van de inwerkingtreding van de gewijzigde
Algemene Verkoopvoorwaarden eindigen.
3
CONFORMITEIT
3.1 Alle opgaven door Conveni van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen
met betrekking tot Producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Conveni kan
er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. In de
branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegelaten. Afnemer dient de
overeenstemming met opgegeven of overeengekomen getallen, maten, gewichten en/of
andere aanduidingen van Conveni bij in ontvangstname van Producten zoveel mogelijk te
controleren. Door Conveni getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen van
te leveren Producten zijn daarvan slechts aanduidingen als in dit artikel bedoeld en aan
de inhoud van dit artikel uitdrukkelijk onderworpen.
3.2 Afnemer dient zich er uitdrukkelijk van te vergewissen dat de door haar te bestellen en/
of bestelde Producten en de daarbij horende documentatie, verpakking, etikettering
en/of andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan van
overheidswege gestelde bepalingen.
3.3 Conveni zal ervoor zorgdragen dat haar Producten voldoen aan geldende wet- en
regelgeving.
4
PRIJS
4.1 De prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen
en of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Producten en exclusief
transportkosten en transportverpakkingen, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Conveni is gerechtigd de prijzen te verhogen, indien na het sluiten van de Overeenkomst,
doch voor aflevering van de Producten een verhoging van kosten plaatsvindt (bijvoorbeeld
door de prijsstijging van grondstoffen, verhoogde transportkosten en verhoging van
belastingen) waarop Conveni in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, is Conveni
gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
4.3 Indien en voor zover de prijzen gebaseerd zijn op prijslijsten van Conveni geldt de op het
moment van levering geldende prijslijst. Wijzigingen in prijslijsten worden door Conveni zo
spoedig mogelijk aan Afnemer bekend gemaakt. De prijslijsten die door Conveni worden
gehanteerd, zijn 6 maanden geldig. Na deze periode kunnen de prijslijsten door Conveni
worden herzien.
4.4 Indien Conveni emballage, transportverpakking, inlading, vervoer, lossing of verzekering
van Producten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een
prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Afnemer daarvoor werkelijke kosten en/of de bij
Conveni gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.5 Indien Conveni specifieke Producten, grondstoffen of verpakkingen bestemd voor
Afnemer moet vernietigen omdat deze niet langer bruikbaar zijn, dan komen de kosten
van inkoop, opslag en de vernietiging voor rekening van Afnemer waarvoor de Producten,
grondstoffen of verpakking bestemd waren.
4.6 Indien Conveni kosten heeft gemaakt omdat zij voor Afnemer specifieke verpakkingen
heeft moeten produceren en hiervoor (bijvoorbeeld) ontwerpkosten, clichés of mallen
heeft moeten laten maken, dan is Conveni gerechtigd Afnemer daarvoor de werkelijke
kosten voor het maken van deze verpakkingen in rekening te brengen.
5
LEVERING
5.1 De leveringstermijn gaat in nadat Conveni beschikt over alle door Afnemer ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst aan Conveni te verstrekken materialen,
documenten en gegevens met betrekking tot de Overeenkomst en nadat een eventueel

overeengekomen vooruitbetaling door Conveni is ontvangen of zekerheid voor betaling
ten behoeve van Conveni is gesteld.
5.2 Door Conveni opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te
beschouwen zijn als fatale termijnen. Doorslaggevend is het moment van ontvangst
van het Product. In geval van overschrijding van de leveringstermijn is Afnemer nimmer
gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of
indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de Overeenkomst,
dan wel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of
ontbinding van de Overeenkomst. Afnemer is echter gerechtigd Conveni na het verstrijken
van de leveringstermijn een redelijke termijn aan te zeggen, bij overschrijding waarvan
Afnemer gerechtigd is de Overeenkomst zonder kosten te beëindigen of te ontbinden door
een schriftelijke mededeling daarvan aan Conveni binnen veertien dagen na ommekomst
van de gestelde redelijke termijn, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van
Conveni kan leiden.
5.3 De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst
wordt vertraagd door overmacht (artikel 10).
5.4 Conveni tracht Afnemer zoveel mogelijk te informeren indien blijkt dat geïndiceerde
leveringstermijnen niet kunnen worden gehaald, of de Producten niet conform de
overeengekomen voorwaarden zijn of kunnen worden geleverd, Conveni is hiertoe echter
niet verplicht.
5.5 Conveni heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan,
derden in te schakelen (hierna “hulppersonen”). Conveni heeft het recht om in gedeelten
te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een
zelfstandige levering aangemerkt.
5.6 De Producten dienen op de overeengekomen plaats en tijdstip van aflevering door of
namens Afnemer volledig in ontvangst te worden genomen. Afnemer draagt zorg voor
voldoende laad- en losmogelijkheden.
5.7 Indien Afnemer niet of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 5.6, is zij zonder
ingebrekestelling in verzuim. Conveni is in dat geval gerechtigd om de Producten voor
rekening en risico van Afnemer op te slaan of, naar haar keuze, aan een derde partij te
verkopen. Afnemer blijft de koopsom verschuldigd, vermeerderd met rente, schade en
kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de opslagkosten, en in voorkomen
geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.
5.8 Afnemer is alleen bevoegd leveringen uit te stellen indien zij zelf zorgdraagt voor
deugdelijke verpakking, opslag, conservering, beveiliging en verzekering. Kosten die
voortvloeien door uitstellen van leveringen door Afnemer zijn voor rekening van Afnemer.
5.9 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin Producten worden geleverd,
blijven toebehoren aan Conveni. Op eerste verzoek van Conveni, is Afnemer is verplicht
emballage te retourneren aan Conveni, dan wel de emballage beschikbaar te stellen om
door Conveni op te laten halen, ongeacht of Afnemer de betreffende factuur waaruit de
emballage voortvloeit al heeft voldaan.
6
RECLAMERING
6.1 Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst door Afnemer zelf of door
een in opdracht van Afnemer handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten terstond doch uiterlijk binnen
12 uur na levering bij Conveni worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van
Afnemer jegens Conveni vervalt, behoudens het bepaalde in artikel 6.2.
6.2 Reclamering door Afnemer ter zake van “verborgen” gebreken dient, op straffe van verval
van iedere aanspraak van Afnemer jegens Conveni, plaats te hebben binnen 48 uur nadat
deze gebreken zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 10 dagen na levering. Behoudens en
voor zover de Producten een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek inhoudt dat
de Producten korter houdbaar zijn dan de houdbaarheidstermijn aangeeft, in welk geval
reclamering tot het verstrijken van de houdbaarheidstermijn mogelijk is. Indien en voor
zover de Producten door Afnemer worden verwerkt, dan vervalt het recht van reclamering
op het moment van de verwerking.
6.3 Afnemer dient schriftelijk te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Conveni in staat is adequaat te reageren.
Afnemer dient Conveni in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
Afnemer zal alle voor het onderzoek noodzakelijk medewerking verlenen. Indien Afnemer
geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk
is, vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Conveni.
6.4 Ieder recht op reclamering vervalt, naast de in lid 1 tot en met lid 3 genoemde gevallen
indien:
(a) de Producten door of namens Afnemer ondeugdelijk, niet vo
		
gens de alsdan geldende wet- en regelgeving of in strijd met
		
door of namens Conveni gegeven instructies zijn vervoerd, be
		
handeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;
(b) de Producten door of namens Afnemer zijn verwerkt;
(c) Afnemer enige uit de onderliggende Overeenkomst voor haar
		
voortvloeiende verplichting jegens Conveni niet, niet behoorlijk
		
of niet tijdig nakomt.
6.5 In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclamering zal Conveni hetzij kosteloos
de Producten waarover tijdig en met reden werd gereclameerd opnieuw leveren
(vervangende levering), hetzij Afnemer geheel of gedeeltelijk voor de ondeugdelijke
Producten crediteren, een en ander naar keuze van Conveni. Op een eventuele
vervangende levering als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zijn deze Algemene
Verkoopvoorwaarden van toepassing.
6.6 Na constatering van een tekortkoming in een product is Afnemer verplicht om al datgene
te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik,
bewerking of verwerking daaronder uitdrukkelijk begrepen.
6.7 Producten waaromtrent terecht is of wordt gereclameerd mogen aan Conveni slechts
worden geretourneerd of vernietigd, na schriftelijke instemming van Conveni. De kosten
van retournering komen, indien de reclamering terecht is, alleen na zodanige schriftelijke
instemming of verzoek van Conveni, voor haar rekening.

7
RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
7.1 Tenzij anders overeengekomen, gaat het risico van de gekochte Producten
overeenkomstig DDP Incoterms, (franco inclusief rechten overeenkomstig plaats
van bestemming) op Afnemer over. Alle door Conveni geleverde Producten blijven
eigendom van Conveni tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen
Conveni in verband met de onderliggende Overeenkomst en/of eerdere dan wel
latere overeenkomsten van dezelfde aard van Afnemer te vorderen heeft, schade,
kosten en rente daaronder begrepen. Afnemer doet bij voorbaat afstand van een
eventueel retentierecht met betrekking tot die Producten en zal geen beslag (doen)
leggen op die Producten.
7.2 Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan
derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Conveni. Afnemer verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Conveni
de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven
in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van haar vorderingen tegen Afnemer.
8
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde Producten
berusten bij Conveni, en gaan door de Overeenkomst met Conveni niet op Afnemer
over, ook niet indien de Producten specifiek voor Afnemer ontworpen, ontwikkeld
of samengesteld zijn. De levering van een product kan niet worden aangemerkt
als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven
aan derden van de intellectuele eigendom, tenzij Conveni daarvoor uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming heeft gegeven.
8.2 Afnemer zal Conveni onmiddellijk waarschuwen indien derden inbreuk maken of
dreigen te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Conveni of indien
derden zouden menen dat Producten van Conveni inbreuk maken op de eigen
intellectuele eigendomsrechten. Zou van het laatste inderdaad sprake zijn, dan
zal Conveni naar haar keuze de inbreuk makende Producten kunnen vervangen
of wijzigen, of de overeenkomst met Afnemer kunnen beëindigen of ontbinden.
Afnemer heeft in deze gevallen geen recht op schadevergoeding door Conveni
behoudens indien en voor zover hij een dergelijk recht kan ontlenen aan artikel 9
van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
9
AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Als Conveni rechtens aansprakelijk is voor de gevolgen van een fout in de uitvoering
van de Overeenkomst, heeft Afnemer recht op vergoeding van schade:
(a) Indien en voor zover Conveni voor die schade dekking onder
		
een verzekering geniet: tot maximaal het bedrag van de voor
		
dat concrete schadegeval onder de verzekering uitgekeerde
		
bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Conveni.
(b) Indien Conveni voor die schade geen dekking onder een
		
verzekering geniet: tot ten hoogste het totaalbedrag van de
		
door Conveni aan Afnemer gezonden en door Afnemer voldane
		
facturen voor de werkzaamheden die Conveni heeft verricht in
		
het kader van de Overeenkomst waarin de fout is gemaakt, in
		
de periode van 12 maanden voorafgaande aan de fout.
9.2 Conveni is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals
maar niet beperkt tot gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten/marge en
winsten, verlies van klanten en schade aan naam en/of goodwill.
9.3 In alle gevallen waarin Conveni gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal
deze in geen geval hoger zijn dan, naar keuze van Conveni, hetzij de factuurwaarde
van de geleverde Producten (en/of eventueel verrichte diensten) waardoor of in
verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door
een verzekering van Conveni, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar
terzake wordt uitgekeerd.
9.4 Het recht om de wijze van herstel van een tekortkoming te kiezen, ligt in beginsel bij
Conveni. Het recht van Conveni op schadevergoeding, in het bijzonder het recht op
schadevergoeding in plaats van herstel, blijft nadrukkelijk voorbehouden.
9.5 Iedere vordering jegens Conveni, behalve die welke door Conveni is erkend, vervalt
door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
9.6 De werknemers van Conveni of door Conveni voor de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Afnemer beroepen
op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die
overeenkomst partij.
9.7 Afnemer zal Conveni, haar werknemers en de door haar voor de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen volledig vrijwaren voor elke vorm van
aansprakelijkheid in verband met de uitvoering door Conveni van de Overeenkomst.
In het kader van deze vrijwaringsverplichting is Afnemer onder meer gehouden tot
vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.
10 OVERMACHT
10.1 Indien Conveni door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te
voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele op te
schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Conveni door overmacht blijvend
niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden
onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Conveni en/of
andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig
ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen
en weersomstandigheden.
10.2 Indien Conveni door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de Overeenkomst
uit te voeren, kan Afnemer tegenover Conveni geen aanspraak op uitvoering van de
Overeenkomst, ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding maken.
11 VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER EN VRIJWARING
11.1 Niet-nakoming door Afnemer van de Overeenkomst met Conveni of een of meer
bepalingen van deze Algemene Verkoop Voorwaarden dan wel toerekenbaar
onrechtmatig handelen of nalaten door of namens Afnemer dan wel niet-naleving
van andere instructies of voorschriften van Conveni, waaruit schade voortvloeit,
verplicht Afnemer tot vergoeding aan Conveni van alle daardoor aan Conveni
toegebrachte schade. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.7 , vrijwaart
Afnemer Conveni, haar werknemers en de door haar voor de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding van enige door deze derden in een dergelijk geval geleden schade.
In het kader van zijn vrijwaringsverplichting is Afnemer onder meer gehouden tot
vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.
11.2 Afnemer is gehouden om Producten die hij in het verkeer heeft gebracht en waaraan
een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen
een door Conveni te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (hierna ‘recallactie’) en aan Conveni retour te zenden. Alle hieraan verbonden kosten komen
voor rekening van Afnemer, tenzij de oorzaak van de recall-actie opgrond van de
Overeenkomst, deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de wet, niet voor rekening

en risico van Afnemer komt. Indien een recall-actie voor rekening van Conveni komt, dan
worden alleen directe kosten aan Afnemer vergoed. Gederfde winst of marge komen in geen
geval voor vergoeding in aanmerking.
12 BETALING EN ZEKERHEID
12.1 Betaling dient zonder korting uit welken hoofde ook te geschieden op het overeengekomen
tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum, in de
valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven.
Conveni heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of
anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen naar haar keuze, in de vorm van een bank- of
concerngarantie.
12.2 Conveni is steeds bevoegd om – al dan niet opeisbare, onder voorwaarden of tijdsbepaling
aangegane - vorderingen op Afnemer te verrekenen met verplichtingen van Afnemer tegenover,
Conveni of enige tot het Conveni concern behorende vennootschap.
12.3 Indien Afnemer enig op grond van de Overeenkomst door haar verschuldigd bedrag niet of niet
tijdig voldoet, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Afnemer met enige betaling in
verzuim is zijn alle overige vorderingen van Conveni op Afnemer onmiddellijk en zonder nadere
kennisgeving opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder
ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop Afnemer in verzuim is, is
Afnemer aan Conveni een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente ex
artikel 6:119a Burgerlijk wetboek.
12.4 Bij (buiten)gerechtelijke invordering is Afnemer naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de
werkelijk door Conveni gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van
de hoofdsom. Eventuele gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten,
maar zullen integraal voor rekening van Afnemer zijn indien deze (in overwegende mate) in het
ongelijk wordt gesteld.
13 GEHEIMHOUDING
13.1 Afnemer is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst,
omtrent Conveni bekend wordt, ook als bedoelde informatie niet specifiek als vertrouwelijk is
aangemerkt, geheim te houden en van personeelsleden en derden die in het kader van het
uitvoeren van de Overeenkomst op enigerlei wijze betrokken zijn, hetzelfde te bedingen. Het is
Afnemer verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of voor derden.
13.2 Afnemer zal tevens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Conveni geen informatie
over haar relatie met Conveni verschaffen aan enige derde.
14 BEËINDIGING EN ONTBINDING
14.1 Conveni is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van alle overeenkomsten tussen partijen,
waaronder de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten of deze overeenkomsten,
waaronder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder
rechterlijke tussenkomst (en met de onmiddellijke ingang) te beëindigen of te ontbinden
(zonder dat Conveni gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) met behoud van alle haar
toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente in het geval van:
(a) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van één of
		
meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of
		
van overeenkomsten die daarmee samenhangen;
(b) (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring
		
van Afnemer;
(c) onder curatelestelling of onder bewindstelling van Afnemer;
(d) verkoop of beëindiging van de onderneming van Afnemer;
(e) intrekking
van
vergunningen
van
Afnemer
die
voor
de
uitvoering
van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
(f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van
		Afnemer;
(g) derdenbeslag onder Conveni ten laste van Afnemer;
(h) dan wel Afnemer op enigerlei wijze de beschikking over zijn
		
vermogen verliest.
14.2 Conveni is eveneens gerechtigd de Overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te
beëindigen of te ontbinden indien door of namens Afnemer in verband met de totstandkoming
of uitvoering van de Overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een
persoon die deel uitmaakt van het Conveni concern.
14.3 Conveni is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met Afnemer, naar haar keuze, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien de Overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtgever,
om welke reden dan ook, wordt beëindigd of ontbonden of om andere redenen niet door haar
of haar toeleverancier dan wel opdrachtgever wordt uitgevoerd. In geval van ontbinding is
Conveni slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening
gebrachte verkoopprijs voor nog niet geleverde goederen of diensten.
14.4 Afnemer is uitsluitend tot gehele of gedeeltelijke beëindiging of ontbinding van de
Overeenkomst gerechtigd in de gevallen bedoeld in de laatste volzin van artikel 5.2
van
deze Voorwaarden en alsdan niet eerder dan na betaling aan Conveni van alle op dat ogenblik
aan Conveni al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.
15 SLOTBEPALINGEN
15.1 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig blijken te
zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort
van kracht.
15.2 Tenzij anders is bepaald, is op alle verbintenissen tussen Conveni en haar Afnemer Nederlands
recht van toepassing, onder uitsluiting van het conflictenrecht en het Weens Koopverdrag.
15.3 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien dan wel anderszins verband houden met enige
Overeenkomst en/of deze Algemene Verkoopvoorwaarden en die behoren tot de competentie
van de sector civiel van een rechtbank zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht
door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Oost-Brabant, tenzij Conveni een andere
bevoegde rechter prefereert.
15.4 Het openbaar maken of vermelden van de zakelijke relatie tussen partijen alsook de
overeengekomen prestaties en de resultaten tegenover derden, op welke manier en via welk
medium dan ook, is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Conveni. Dit geldt ook wanneer Conveni niet als zodanig bij naam wordt
genoemd maar slechts wordt beschreven.
15.5 De Nederlandstalige versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleert steeds boven
een anderstalige versie daarvan.

