
 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

Selden 

Europe B.V. 

Artikel 1. 

Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selden Europe B.V., gevestigd te 
Maastricht. 

2. Afnemer: de wederpartij van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selden 
Europe B.V. 

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een afnemer en Selden Europe B.V. 

4. Zaken: alle zaken en diensten die krachtens een overeenkomst met een afnemer aan afnemer 
worden geleverd. 

 
Artikel 2. Werkingssfeer 

 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige 

overeenkomsten welke met haar afnemers worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. 

2. Indien op een overeenkomst tussen een afnemer en Selden Europe B.V. deze algemene 

voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt afnemer in met toepasselijkheid 

van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk 

anders wordt overeengekomen. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Selden Europe 

B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in 

hun relatie tot de afnemer rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 

4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing en 

worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien 
schriftelijk overeengekomen. 

6. Selden Europe B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te 
wijzigen en of aan te vullen. 

7. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met 

inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de 

wijziging. 

 
Artikel 3. De overeenkomst 

 
1. Al onze offertes en overeenkomsten worden geacht betreffende de uitvoering en de betaling 

tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Selden Europe B.V. 
2. Alle door Selden Europe B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De 

overeenkomst geldt als 
geheel gesloten, tenzij Selden Europe B.V. binnen 2 dagen na aanvaarding laat weten dat zij het 

aanbod herroept. Om aan de opgegeven levertijden te kunnen voldoen, wordt er door Selden 

Europe B.V. een voorraad aangehouden. 

3. De bij de aanbieding genoemde prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig 

mogelijk omschreven, doch kunnen op geen enkele wijze binden. Eerst nadat een daarop 

gebaseerde aanvraag door Selden Europe B.V. is bevestigd, is Selden Europe B.V. gebonden aan 

de overeenkomst. Afnemers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen, tenzij anders in de 

offerte is vermeld. 

4. Offertes zijn gedurende 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders in de offerte is vermeld. 

Alle offertes van Selden Europe 

B.V. gelden onder de voorwaarde dat de door of namens de Afnemer verstrekte gegevens, 

monsters en bescheiden waarop de offertes zijn gebaseerd juist en volledig zijn. 

5. Selden Europe B.V. mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. 
voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Voor de totale te leveren hoeveelheid geldt 
steeds een marge van plus c.q. minus 10% van de gespecificeerde hoeveelheid. 

6. Selden Europe B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 

afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

7. Een overeenkomst tussen Selden Europe B.V. en afnemer komt tot stand zodra Selden 

Europe B.V. een door de afnemer gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 

8. De afnemer is gebonden nadat hij aan Selden Europe B.V. een opdracht heeft gegeven of een 

door Selden Europe B.V. uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende 

aanvaarding door de afnemer Selden Europe B.V. niet, maar komt een overeenkomst alsdan 

tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte. 

9. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien die wijziging tijdig en schriftelijk aan 

Selden Europe B.V. ter kennis wordt gebracht en Selden Europe B.V. deze wijzing schriftelijk 

heeft bevestigd. 

10. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit meer- of minderwerk 

kosten ontstaan, als meer werk respectievelijk als minderwerk beschouwd. 

11. Indien de afnemer zich bij het sluiten van de overeenkomst laat vertegenwoordigen, dient deze, 
op verzoek van Selden Europe 

B.V., een getekende volmacht van de afnemer te overhandigen. 

 
Artikel 4. Prijzen 

 
1. De door of namens Selden Europe B.V. opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders vermeld, steeds exclusief omzetbelasting (B.T.W.), en eventuele andere van 

overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, alsmede eventuele in het kader van de 

overeenkomst te maken kosten waaronder maar niet uitsluitend verzend-, en 

administratiekosten. 

2. De prijs in de overeenkomst is, voor zover niet anders vermeld, gebaseerd op uitvoering tijdens 
normale arbeidstijden. 

3. In alle prijzen zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide leveranties 

en/of ontwerpen en/of modificaties. Door Selden Europe B.V. gemaakte rekenfouten kunnen 

door haar worden hersteld. 

4. Selden Europe B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven 

prijzen en overige toeslagen tijdens de duur van de overeenkomst te verhogen, zonder dat de 

afnemer gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. Deze prijsverhoging 

doet zich alleen voor indien de kosten voor Selden Europe B.V. toenemen als gevolg van buiten 

haar invloedssfeer liggende omstandigheden, dit is bijvoorbeeld het geval bij een stijging van 

de kosten, veranderingen van wet- of regelgeving, valutaschommelingen, een stijging van de 

brandstof- en energieprijzen of een stijging van de verwerkingsprijzen enzovoort, of op andere 

gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Wanneer afnemer consument is, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, 

indien de prijsverhoging plaats vindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. 

5. Bij leveringen met een factuurbedrag van minder dan € 250,00 exclusief B.T.W. en eventuele 
andere heffingen is Selden Europe 

B.V. gerechtigd een ordertoeslag in rekening te brengen. 

6. Indien de afnemer de met Selden Europe B.V. gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

annuleert, is de afnemer gehouden om de aan Selden Europe B.V. gemaakte kosten ter 

voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst alsmede andere kosten voortvloeiende uit 

de annulering te vergoeden, welke worden gefixeerd op tien procent (10%) van de 

overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding 

ondermeer wegens winstderving, welke winstderving gesteld wordt op 15% (zegge: vijftien 

procent) van de totale verkoopsom. Indien er sprake is van op maat gemaakte producten, is 

de afnemer gehouden om naast de in dit lid genoemde vergoeding van 25% – op eerste 

verzoek daartoe van Selden Europe B.V. – de aangehouden voorraad af te nemen tegen 

kostprijs. 

7. De in lid 6 van dit artikel genoemde bedrag van 25% van de overeengekomen prijs, dient 
binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. 

 

 
Artikel 5. Levering 

 
1. Levering vindt plaats hetzij door overhandiging van de zaken af magazijn Selden Europe B.V. aan 

afnemer hetzij door het ter beschikking stellen van zaken aan de vervoerder, tenzij anders 

aangegeven. 

2. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor 

rekening en risico van de afnemer. De afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te 

verlenen aan de aflevering. De afnemer is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien 

hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Selden Europe B.V. ophaalt of, indien 

levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst 

te nemen. 

3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en 
risico van de afnemer. 

4. Het aannemen van zaken van Selden Europe B.V. door de vervoerder, geldt als bewijs dat 
deze in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het 

ontvangstbewijs blijkt. 

5. Alle door Selden Europe B.V. gegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn bij benadering 
en zijn derhalve nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. Voor zover een vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft ( 

4 weken) zal dit voor afnemer geen reden kunnen zijn om tot ontbinding van de 
overeenkomst over te gaan. 

6. Indien de opgegeven levertijd c.q. aflevering ernstig wordt vertraagd, is Selden Europe B.V. 
slechts aansprakelijk indien deze vertraging is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld 

harerzijds. Alsdan is de aansprakelijkheid van Selden Europe B.V. beperkt tot het factuurbedrag. 
Selden Europe B.V. is niet aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade bij de afnemer 

 

Artikel 6. Overmacht 
 

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 

verhinderen en die niet aan Selden Europe B.V. zijn toe te rekenen. 
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden 

die Selden Europe B.V. bij 
het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, terwijl Selden Europe 

B.V. haar verplichtingen jegens de afnemer niet tijdig kan nakomen, treedt Selden Europe B.V. 

niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. 

3. Onder overmacht aan de zijde van Selden Europe B.V. zullen mede zijn begrepen: 

overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger)oorlog, oproer, werkstaking, 

transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt c.q. 

onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van Selden Europe B.V., brand 

en/of andere storingen in het bedrijf van voornoemde ondernemingen, dan wel in het bedrijf 

van toeleverancier(s) van Selden Europe B.V., of in andere bedrijven van derden, waarop Selden 

Europe B.V. voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen. 

4. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Selden Europe B.V. blijvend 

onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat 

de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks gegeven omstandigheden in 

redelijkheid niet van de afnemer gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst 

bedoeld geval wordt de tussen Partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de 

afnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

5. Selden Europe B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Selden Europe B.V. de 

overeenkomst had moeten nakomen. 

6. Tijdens overmacht aan de zijde van Selden Europe B.V. is Selden Europe B.V. bevoegd haar 

leverings- en andere verplichtingen op te schorten. 

7. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Selden Europe 

B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden, zijn zowel Selden Europe B.V. als de afnemer 

bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat in dat geval een 

verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

8. Indien Selden Europe B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 

gerechtigd het verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de 

afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 
Artikel 7. Betaling 

 
1. Betaling dient contant bij oplevering te geschieden, tenzij is overeengekomen dat betaling dient 

te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening 

middels storting of overmaking. Betaling dient te geschieden zonder recht op korting, 

verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege en derhalve zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan Selden Europe B.V. een rente verschuldigd is 

van twee en een half procent (2,5 %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als 

een hele maand over het openstaande bedrag. Ook in het geval door Partijen uitstel van 

betaling wordt overeengekomen is deze rente verschuldigd aan Selden Europe B.V. 

2. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen veertien 

dagen na factuurdatum bij Selden Europe B.V. te worden ingediend, bij gebreke waarvan de 

rechten van de afnemer ter zake vervallen. 

3. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Selden Europe B.V. 

verschuldigde bedragen komen ten laste van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden 

ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de afnemer onbetaald gelaten bedrag 

met een minimum van € 250,-, of indien de werkelijke kosten hoger zijn, de werkelijke kosten. 

4. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de buitengerechtelijke kosten, dan op de 

rente en vervolgens op de oudste factuur, ook als de afnemer vermeldt dat de betaling 

betrekking heeft op een latere factuur. 
5. Compensatie met enige andere vordering die de afnemer heeft of meent te hebben, is niet 

toegestaan, tenzij Selden B.V. een creditnota aan afnemer heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis 
is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan afnemer. 

6. Indien afnemer zowel debiteur als crediteur is van Selden Europe B.V., dan is Selden Europe 

B.V. gerechtigd tot verrekening van haar schuld. 

7. Indien en zodra de afnemer in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen jegens Selden 

Europe B.V., in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een 

aanvraag tot ondercuratelestelling van de afnemer aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel 

van) de goederen van de afnemer wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn 

vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen 

geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de afnemer – indien deze een vennootschap 

onder firma of besloten of naamloze vennootschap is– in liquidatie verkeert of wordt 

ontbonden, is de vordering (tot betaling) van alle aan Selden Europe B.V. verschuldigde bedragen 

direct en in haar geheel opeisbaar. 

8. Selden Europe B.V. is voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst - indien zij vreest dat de 

afnemer niet, althans niet tijdig in staat zal zijn betalingsverplichtingen jegens haar na te komen 

- gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer voor zover 

verzocht vooruit heeft betaald en/of voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de afnemer met 

zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Selden Europe B.V. het 

recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval afnemer is aansprakelijk voor alle door Selden 

Europe B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, 

productieschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband 

houdende kosten. 

 

 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

 
1. Alle te leveren en geleverde zaken, goederen en/of stoffen, uit hoofde van welke overeenkomst 

dan ook, blijven onvervreemdbaar en onbezwaard eigendom van Selden Europe B.V. totdat alle 

vorderingen die Selden Europe B.V. op afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval 

de vorderingen genoemd in artikel 3: 92 lid 2 BW volledig zijn betaald. 

2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet 



verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudends binnen de normale 

uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Selden Europe B.V. 

mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit 

hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 

3. De afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de 

nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Selden Europe B.V. te bewaren. 
4. Selden Europe B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog 

bij de afnemer aanwezig zijn 
terug te nemen indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De 

afnemer zal Selden Europe B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en /of 

gebouwen ter inspectie van zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Selden Europe B.V. 

5. De afnemer heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige 

overeenkomst met Selden Europe B.V., het recht om de geleverde zaken, goederen en/of 

stoffen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het 

eigendomsrecht van Selden Europe B.V. na bewerking door zaaksvorming, vermenging, 

natrekking e.d. teniet gaat, draagt de afnemer reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van 

de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op Selden Europe B.V. 

over. De afnemer treedt kosteloos op als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan 

Selden Europe B.V. de (mede- )eigendom toekomt. 

6. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden om tot het moment dat de factuur terzake van de door 

Selden Europe B.V. geleverde LED-verlichting volledig is betaald, de LED-verlichting nagelvast 

te verbinden met het gebouw in de ruimste zin des woords, op straffe van een aan Selden 

Europe B.V. verschuldigde boete van 3 x het factuurbedrag. 

 

Artikel 9. Bruikleen  

1. In voorkomend geval worden goederen en/of materialen door Selden Europe B.V. aan 

afnemer in bruikleen verstrekt. Door het in ontvangst nemen van de pakbon door afnemer 

worden de betreffende goederen en/of materialen in bruikleen aanvaard. De overeenkomst 

van bruikleen gaat in op de datum van afgifte van de pakbon. De door Selden Europe BV 

verstrekte pakbon dient als volkomen bewijs van de overgave van het object van bruikleen 

door Selden Europe B.V. aan afnemer. 

2. Alle goederen en/of materialen die in bruikleen worden verstrekt, worden geacht minimaal 

drie (3) jaar te blijven hangen. Indien de bruikleennemer de betreffende goederen en/of 

materialen korter dan 3 jaar in bruikleen houdt, dan wordt zowel de nieuwprijs van het 

apparaat verrekend, alsook worden de aansluitkosten ten hoogte van € 240,- bij 

bruikleennemer in rekening gebracht. Het afkoppelen van het object van bruikleen gebeurt 

tegen een uurtarief van € 55,-, excl. reiskosten en parkeerkosten. 

3. De bruikleennemer dient zijn verzekeringspolis zo aan te passen dat het object van bruikleen 

meeverzekerd is bij brand of blikseminslag. Indien de bruikleennemer in gebreke blijft zijn in 

het vorig genoemde lid verplichtingen na te komen, komt eventuele schade aan het object 

van bruikleen voor rekening van bruikleennemer. 

4. De bruikleennemer verplicht zich als een goed huisvader voor het object van bruikleen zorg 

te dragen. Al het noodzakelijke technische onderhoud aan het object van bruikleen vindt 

uitsluitend plaats door Selden Europe B.V.  en de kosten daarvan zijn voor rekening van 

afnemer. 

5. Onderhoudsbeurten worden verricht tegen een bedrag van € 75,- per onderhoudsbeurt, te 

vermeerderen met de eventuele parkeerkosten. De kosten van onderdelen zijn eveneens 

voor rekening van afnemer.  

6. Kosten ten gevolge van storingen van het object van bruikleen die veroorzaakt worden door 

verkeerd gebruik of eigen schuld van bruikleennemer, zijn voor rekening van afnemer, zijnde 

€ 75,-, te vermeerderen met de kosten voor onderdelen en eventuele parkeerkosten. 

7. Alle kosten gemaakt aan en/of met het object van bruikleen voor de duur van de 

overeenkomst voor zover een gevolg van het gebruik van het object bij de afnemer, zijn voor 

rekening van de afnemer.  

8. Het is aan de bruikleennemer verboden om het object van bruikleen – al dan niet tegen 

vergoeding - aan een ander in gebruik af te staan, te verhuren of anderszins ter beschikking 

te stellen.  

9. Het is de afnemer verboden wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen of te doen 

aanbrengen in of aan het object van bruikleen. 

10. Het niet meer gebruiken van het object van bruikleen staat equivalent aan het retourneren 

van het object van bruikleen. In dat geval geldt eveneens het bepaalde in art. 9.2.  

11. Indien afnemer zijn bedrijfsvoering beëindigt of de onderneming verkoopt, voordat de 

bruikleen termijn van drie jaar is verstreken, geldt eveneens het bepaalde in art. 9.2. In het 

geval de nieuwe eigenaar de bruikleenovereenkomst en samenwerking met Selden Europe 

B.V. wenst voort te zetten, dan worden de bij afnemer op grond van art. 9.2 in rekening 

gebrachte kosten gecrediteerd, zodra de nieuwe eigenaar een nieuwe overeenkomst met 

Selden Europe B.V. aangaat. 

12. Wanneer een afnemer langer dan een jaar geen bestelling plaats voor het 

bruikleenapparatuur, is Selden Europe b.v. gerechtigd een vergoeding voor het ter 

beschikking gestelde apparatuur te vragen. De vergoeding is als volgt: 

• Toilet-keukendispensers € 5,00 p./stuk per jaar 

• Promax/Hydro Venturi € 66,75 p./stuk per jaar 

• Seko/Hydro Vaatwasmiddelen pomp t.b.v aut. dosering vaatwasser: € 

150,00 p./stuk per jaar 

• Hydro Wasmachinemiddelen pomp t.b.v. aut. dosering wasmachine: € 

233,00 p./stuk per jaar 

 
Artikel 10. Garanties, reclames en retourzendingen 

 
1. Selden Europe B.V. garandeert jegens de afnemer de deugdelijkheid en de gebruikelijke 

kwaliteit van de door Selden Europe B.V. geleverde zaken, met dien verstande dat deze 

garantie niet verder gaat dan de garantieverplichting die diegene die deze zaken aan 

Selden Europe B.V. heeft geleverd jegens Selden Europe B.V. heeft. 

2. Bij gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken, baseert 

Selden Europe B.V. zich op de door fabrikant of leverancier verstrekte informatie. 

3. In geval door afnemer een terecht beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal 

Selden Europe B.V. zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak dan wel voor 

restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs. 

4. Binnen acht dagen na de ontvangstneming van een leverantie c.q. ter beschikking stelling van 

de producten moet de afnemer nauwkeurig en gedetailleerd – schriftelijk – aan Selden 
Europe B.V. zijn eventuele bezwaren omtrent de uitgevoerde prestatie 

c.q. de afgeleverde en of opgeleverde goederen ter kennis brengen, zulks op straffe van verval 

van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de 

overeenkomst zou zijn geweest. 

5. Wanneer de bezwaren van de afnemer door Selden Europe B.V. gegrond worden bevonden, 

heeft Selden Europe B.V. – naar haar keuze – het recht om tot herlevering over te gaan, hetzij 

de nodige verbeteringen aan te brengen hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen. 

6. De afnemer heeft in dit geval niet het recht om ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of 
schadevergoeding te vorderen. 

7. Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van de uitgevoerde prestaties dan 

wel de geleverde producten worden gegeven, verplicht de afnemer zich tot stipte opvolging 

hiervan, een en ander op straffe van verval tot het recht van reclame c.q. aansprakelijkheid. 

8. Zaken die door Selden Europe B.V. foutief zijn geleverd dienen binnen 14 dagen na de op 

de pakbon vermelde datum aan Selden Europe B.V. te worden geretourneerd onder 

vermelding van het pakbon- en factuurnummer. 

9. Indien door Selden Europe B.V. geleverde zaken gebreken vertonen, waarvan de afnemer 

meent dat zij onder de garantie gerepareerd dan wel vervangen dienen te worden, dienen 

deze binnen 14 dagen na het optreden van het betreffende gebrek franco aan Selden 

Europe B.V. te worden toegezonden onder vermelding van het pakbon- en 

factuurnummer. 

10. Wanneer door Selden Europe B.V. geleverde goederen ten onrechte zijn geretourneerd 

aan Selden Europe B.V., is Selden Europe B.V. gerechtigd naast nakoming en afname van 

deze zaken door de afnemer te vorderen alle uit die retourzending voortvloeiende 

onkosten 

waaronder alle transportkosten voor rekening van afnemer te brengen die alsdan tot betaling 
daarvan is gehouden. 

11. Transportkosten bij retourzendingen zijn voor rekening van afnemer tenzij anders 
overeengekomen. 

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 

 
1. Selden Europe B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade behoudens indien 

van haar kant sprake is geweest van opzet of grove schuld. 

2. Selden Europe B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het 

onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid van 

het geleverde. 
3. Afnemer is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of 

beperking van de schade. 
4. Iedere aansprakelijkheid van Selden Europe B.V. is beperkt tot het tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering 

wordt uitbetaald. In het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, 

is deze beperkt tot het in rekening gebrachte factuurbedrag met een maximum van € 

5.000,00. 

5. Aansprakelijkheid van Selden Europe B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door 

bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. De afnemer is gehouden om Selden Europe 

B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst 

samenhangende vorderingen van derden, aanspraken uit hoofde van 

productaansprakelijkheid daaronder begrepen en alle daarmee verband houdende 

financiële gevolgen. 

6. Het recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden nadat de schade toebrengende 

gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. 
7. Indien afnemer consument is, zijn de in dit artikel opgenomen bepalingen van overeenkomstige 

toepassing, tenzij deze beperkingen 
als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt. 

 
Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendom 

 
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en intellectuele wet- en regelgeving, waaronder 

begrepen, maar daartoe niet beperkt: auteursrechten, octrooirechten, databankrechten, 

merkrechten, modelrechten en handelsnaamrechten, die ontstaan in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst door Selden Europe B.V., haar werknemers enz., komen 

exclusief toe aan Selden Europe B.V. 

2. Het auteursrecht inzake alle door Selden Europe B.V. opgestelde schriftelijke stukken alsmede 

inzake ontwerpen, tekeningen en dergelijke berusten bij Selden Europe B.V. Dit auteursrecht 

gaat niet over op afnemer door overdracht van de betreffende stukken. 

3. Selden Europe B.V. geldt in de zin van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 

als de ontwerper van de tekeningen en modellen, die het in het kader van de opdracht heeft 

vervaardigd. Selden Europe B.V. heeft bij uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te 

deponeren bij het in dit verdrag bedoelde Bureau. 

4. De afnemer zal daarvoor zo nodig alle noodzakelijke medewerking verlenen en zal op de 

exclusief aan Selden Europe B.V. toekomende intellectuele eigendomsrechten nimmer 

aanspraak maken en/of deze betwisten. 

5. De afnemer vrijwaart Selden Europe B.V. tegen (de financiële aanspraken voortvloeiend 

uit) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van de afnemer en/of derden bij 

uitvoering van de overeenkomst door Selden Europe B.V., haar werknemers enz. 

 
Artikel 13. Geheimhouding 

 
De afnemer garandeert dat hij vertrouwelijke informatie van Selden Europe B.V. niet zal gebruiken of aan 

derden zal verstrekken, tenzij zulks wettelijk verplicht is. 

 
Artikel 14. Slotbepalingen 

 
1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting 

worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor 

van Selden Europe B.V. is gevestigd. Wanneer afnemer consument is, is afnemer binnen een 

termijn van een maand nadat Selden Europe B.V. zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, 

bevoegd te verklaren, dat afnemer kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de 

wet bevoegde rechter. In dat geval is laatstgenoemde rechter bevoegd. 

2. Het Nederlands recht is tevens van toepassing indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk 

in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken 

partij aldaar woonplaats heeft. 

3. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, opdrachten en overige 

overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. 

De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen 

worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te 

vervangen bepalingen. 


