
Artikel 1. ALGEMEEN

1. Onderstaande algemene verkoop-, leverings- en beta-
lingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin-
gen en/of overeenkomsten en/of opdrachten die door 
of namens Holonite B.V. aan derden worden gedaan of 
met derden worden gesloten. Deze algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd 
ter griffie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, loca-
tie Middelburg en kunnen worden geraadpleegd op de 
website van Holonite B.V. (www.holonite.nl). De algemene 
inkoop- en betalingsvoorwaarden van de opdrachtgever 
zijn niet van toepassing. 2. Van deze algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden kan slechts worden 
afgeweken bij schriftelijke overeenkomst die door of na-
mens Holonite wordt ondertekend door de rechtsgeldig 
bevoegde vertegenwoordiger. 3. Deze algemene ver-
koop-, leverings- en betalingsvoorwaarden worden geacht 
van toepassing te zijn op iedere nadere en/of vervolg-
overeenkomst die tussen Holonite B.V. en derden tot stand 
komt, ongeacht de wijze waarop die overeenkomst wordt 
gesloten, indien deze voorwaarden in de daaraan voor-
afgaande rechtsverhouding tussen Holonite B.V. en die 
derde van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING OVER-
EENKOMST

1. Een door of namens Holonite gedane aanbieding is, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bindend 
voor een termijn van 2 maanden. Indien binnen voormelde 
termijn geen overeenkomst tot stand is gekomen wordt de 
aanbieding geacht te zijn vervallen. 2. Enige overeen-
komst met Holonite B.V. komt uitsluitend tot stand door 
schriftelijke aanvaarding door de namens Holonite B.V. 
aangewezen rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger, 
evenals door gave en onvoorwaardelijke aanvaarding van 
de door Holonite B.V. gedane aanbieding, tenzij daarin 
een ontbindende en/of opschortende voorwaarde is op-
genomen welke nog moet worden vervuld. 3. Aan door 
Holonite B.V. in catalogi en/of folders en/of voorlichtings-
materiaal vermelde afmetingen, modellen, prijzen en/of 
overige gegevens van algemene aard kunnen door derden 
jegens Holonite B.V. geen rechten worden ontleend, en 
deze worden derhalve namens Holonite B.V. geheel vrij-
blijvend en onder voorbehoud verstrekt.

Artikel 3. PRIJZEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door of na-
mens Holonite B.V. genoemde en/of bevestigde prijzen 
exclusief btw. Deze prijzen zijn gebaseerd op het niveau 
van de prijzen van grond- en hulpstoffen, arbeidsloon, 
belastingen en heffingen, alsmede andere kostprijs be-
palende factoren, welke ten tijde van het doen van de 
vermelding c.q. ten tijde van het tot stand komen van de 
offerte of overeenkomst golden. Indien door wijziging van 
een of meer van voormelde kostprijs bepalende factoren 
de kostprijs van het door Holonite B.V. aangeboden en/
of verkochte product wordt verhoogd, ongeacht of de om-
standigheden welke tot de verhoging leiden ten tijde van 
het aangaan van de overeenkomst al dan niet waren te 
voorzien, is Holonite B.V. gerechtigd de aangeboden c.q. 
overeengekomen prijs met inachtneming van eventueel ter 
zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkom-
stig te verhogen. Ten aanzien van reeds gesloten overeen-
komsten geldt deze bevoegdheid van Holonite slechts voor 
het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. 2. Indien 
de in het vorig lid bedoelde prijzen zijn gecalculeerd 
mede aan de hand van door of namens de opdrachtge-
ver van Holonite B.V. goedgekeurde tekeningen, op basis 
waarvan de materialen en maten en hoeveelheden zijn 
uitgetrokken, behoudt Holonite B.V. zich het recht voor om 
reeds bevestigde prijzen te herzien, en eventueel de kosten 
van onnuttig gedane, noodzakelijk geworden vervangen-
de leveringen en/of werkzaamheden in rekening te bren-
gen, indien na het tot stand komen van de overeenkomst 
waarin deze prijzen zijn vermeld, blijkt van enige onjuist-
heid en/of onvolledigheid van die tekeningen, welke tot 
hercontrole van de materiaaluittrekking moeten leiden, ook 
al zou daardoor uiteindelijk in de specificatie van het door 
Holonite B.V. te leveren materiaal geen wijziging gebracht 
hoeven te worden. 3. De in dit artikel bedoelde prijsverho-
gingen dienen uiterlijk binnen drie maanden na de datum 
waarop de oorzaak van die prijsverhogingen zich heeft 
voorgedaan aan de opdrachtgever van Holonite B.V. te 
worden meegedeeld, zulks op straffe van verval van het 
recht van Holonite B.V. om zich nog op die prijsverhogin-
gen te beroepen. 4. Indien de prijsstijging als gevolg van 
prijsverhogende factoren als bedoeld in dit artikel al dan 
niet tezamen meer dan 10% van de oorspronkelijke waar-
de bedraagt, komt aan de opdrachtgever van Holonite 
het recht toe om binnen 14 dagen na de door of namens 

Holonite B.V. gedane aankondiging van de prijsverhoging 
(het niet uitgevoerde deel van) de overeenkomst te ont-
binden, tenzij dit, gelet op de omstandigheden kennelijk 
onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel 
kan niet leiden tot een recht op vergoeding van enigerlei 
schade, noch aan de zijde van Holonite B.V., noch aan 
de zijde van de opdrachtgever. 5. Door of namens Holoni-
te B.V. aan de opdrachtgever verleende kortingen gelden 
uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor de kortingsaf-
spraak is bedongen en geven de opdrachtgever generlei 
recht op enige korting bij volgende overeenkomsten, ook 
al vloeien deze overeenkomsten rechtstreeks voort uit de 
overeenkomst waarvoor de betreffende kortingsafspraak 
is gemaakt.

Artikel 4. LEVERING EN VERZENDING

1. Iedere door Holonite B.V. opgegeven leveringstermijn 
is, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst of of-
ferte is vermeld, een streeftermijn. Holonite B.V. zal zich 
er toe inspannen om deze streeftermijn zoveel mogelijk 
te realiseren, doch kan niet tot vergoeding van enige 
schade worden aangesproken indien deze streeftermijn 
niet wordt gehaald, tenzij de opdrachtgever aantoont 
dat Holonite tekort is geschoten in voormelde inspan-
ningsverplichting. Overschrijding van de leveringstermijn 
geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de 
overeenkomst. 2. Indien levering franco werk of magazijn 
van de opdrachtgever van Holonite B.V. of diens afnemer 
is overeengekomen, is Holonite B.V. slechts verplicht de 
verkochte goederen zo dicht mogelijk bij de leverings-
plaats te brengen als met het door Holonite B.V. geko-
zen vervoermiddel langs een behoorlijk verharde weg 
mogelijk en/of verantwoord is. Lossing geschiedt in die 
gevallen steeds door en voor rekening en risico van de 
opdrachtgever van Holonite B.V., tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen. Indien het bij het door Holonite B.V. 
gekozen vervoermiddel behorende personeel daarbij hulp 
verleent geschiedt dit steeds onverplicht en buiten iedere 
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van Holo-
nite B.V. Indien lossing tengevolge van niet aan Holonite 
B.V. toe te rekenen omstandigheden niet dan wel niet tijdig 
plaatsvindt is Holonite B.V. gerechtigd alle dientengevolge 
voor haar optredende schade op haar opdrachtgever te 
verhalen. 3. Indien levering af fabriek of af opslagruimte 
van Holonite B.V. is overeengekomen wordt door Holonite 
B.V. gezorgd voor het laden in of op het vervoermiddel 
waarmee het transport plaatsvindt. 4. Indien Holonite B.V. 
hulp en bijstand verleent bij de montage van de door haar 
verkochte materialen geschiedt zulks, tenzij Holonite B.V. 
de opdracht tot montage heeft gekregen en aanvaard, 
steeds onder leiding, verantwoordelijkheid en aansprake-
lijkheid van haar opdrachtgever. Holonite B.V. is gerech-
tigd de daarmee verband houdende kosten op urenbasis 
aan haar opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Ten-
zij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Holonite B.V. 
bevoegd een aan haar verleende opdracht in gedeelten 
te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalin-
gen afzonderlijk van haar opdrachtgever te vorderen. 6. 
Indien in de catalogus, of in andere door Holonite B.V. 
verstrekte schriftelijke informatie, bepaalde verpakkingsde-
len dwingend staan voorschreven, heeft Holonite B.V. het 
recht om bestellingen af te ronden tot de genoemde ver-
pakkingseenheid. 7. Holonite B.V. is gerechtigd de extra 
kosten die voor haar en/of derden verbonden zijn aan het 
opvolgen van speciale instructies die door haar opdracht-
gever worden verstrekt aan haar opdrachtgever in reke-
ning te brengen. 8. De opdrachtgever van Holonite B.V. 
is aansprakelijk voor alle (extra) kosten en schade die voor 
Holonite B.V. ontstaan als gevolg van een voor rekening 
en risico van de opdrachtgever komende omstandigheid 
waardoor Holonite B.V. de aflevering en/of lossing van te 
leveren zaken en/of terugname van gereclameerde zaken 
niet en/of niet-tijdig en/of niet-volledig en/of niet zonder 
het maken van extra kosten kan (doen) plaatsvinden. Iede-
re aansprakelijkheid van Holonite B.V. voor schade, van 
welke aard dan ook, die voor de opdrachtgever ontstaat 
als gevolg van enig als hiervoor omschreven evenement 
wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. AANVAARDING EN RECLAME

1. Alle door of namens Holonite afgeleverde goederen 
dienen terstond bij de levering door of namens haar op-
drachtgever te worden gekeurd, en wel bij levering franco 
werk of magazijn onmiddellijk na aankomst van het ver-
voermiddel, voor of tijdens de lossing, en bij levering af 
fabriek of opslagruimte Holonite B.V., onmiddellijk voor of 
tijdens de belading van het vervoermiddel aan de fabriek 
of opslagruimte. 2. In ontvangstneming van de goederen 
door of namens de opdrachtgever van Holonite B.V. zon-
der protest, geldt als definitieve aanvaarding daarvan, be-
houdens het recht van de opdrachtgever om te reclameren 

over gebreken van het geleverde, welke bij een normale 
keuring ten tijde van de levering niet aan het licht konden 
treden, mits deze reclame schriftelijk ter kennis van Holo-
nite B.V. wordt gebracht uiterlijk binnen vijf dagen nadat 
die gebreken aan de opdrachtgever van Holonite B.V. 
konden zijn gebleken, zulks op straffe van het verval van 
dat recht. 3. Onverminderd het in de voorgaande leden 
bepaalde is de opdrachtgever van Holonite B.V. gerech-
tigd, en indien dit tot beperking van schade kan leiden 
zelfs verplicht, ondeugdelijke goederen onder protest 
in ontvangst te nemen, uiteraard met behoud van haar 
recht op schadevergoeding. 4. De controle op de hoe-
veelheid van het geleverde berust bij de opdrachtgever 
van Holonite B.V. Indien niet op de dag van ontvangst 
over de afgeleverde hoeveelheid wordt gereclameerd is 
de hoeveelheid op de vrachtbrief of op de afleverings-
bon vermeld bindend. Door of namens Holonite B.V. ge-
leverde goederen die door haar opdrachtgever zijn ver-
werkt kunnen geen onderwerp meer zijn van reclame, 
onverminderd de aan de opdrachtgever van Holonite 
B.V. toekomende rechten ingevolge eventuele verborgen 
gebreken. Ingeval van ondeugdelijke levering door Ho-
lonite B.V. zal haar opdrachtgever slechts vervanging 
van ondeugdelijk gebleken goederen kunnen vorderen, 
zulks binnen een redelijke termijn en tegen vergoeding 
van de door die opdrachtgever noodzakelijk gemaakte 
kosten voor het vervoer van de ondeugdelijke goederen. 
5. Holonite B.V. is alleen gehouden tot aanvaarding van 
en creditering voor terug geleverde goederen indien Ho-
lonite B.V. daarmee voorafgaande aan de teruglevering 
schriftelijk heeft ingestemd. Deze instemming zal slechts 
worden gegeven indien de terug te leveren zaken zich 
bevinden in dezelfde staat als waarin deze zich bevon-
den ten tijde van levering door Holonite B.V. aan haar 
opdrachtgever. 6. Ook indien de opdrachtgever van 
Holonite B.V. gebruik maakt van haar recht van reclame 
laat zulks de betalingsverplichting van die opdrachtge-
ver onverlet zonder dat de opdrachtgever zich terzake 
op opschorting en/of compensatie kan beroepen.

Artikel 6. GARANTIE

1. Holonite B.V. garandeert zo nodig de deugdelijk-
heid van de door haar aan de opdrachtgever gele-
verde materialen. 2. Holonite B.V. geeft uitsluitend op 
aanvraag schriftelijke garanties op vensterbanken en 
haar gevelproducten, zoals onder andere muurafdek-
kers, raamdorpels, spekbanden en ornamenten. Op 
de overige producten wordt geen schriftelijke garantie 
afgegeven. Het schriftelijk verzoek daartoe, tezamen 
met het  overleggen van de factuur  en de bijbehorende 
pakbon is voldoende om voor de garantie in aanmer-
king te komen. Gedurende 10 jaar na levering verleent 
Holonite B.V. garantie. De omvang van de garantie be-
draagt gedurende de gehele garantietermijn volledige 
vergoeding van de met het benodigde herstel en/of ver-
vanging samenhangende kosten. 3. De garantie betreft 
uitsluitend de kosten die aan de zijde van Holonite B.V. 
worden gemaakt ter reparatie of vervanging van het ge-
brekkige Product; Iedere aansprakelijkheid van Holonite 
B.V. voor andere dan deze kosten of voor welke andere 
schade dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten; 4. De 
garantietermijn van onder de werking van deze garantie 
herstelde en/of vervangen Producten wordt ten gevolge 
van dat vervang en/of herstel niet vernieuwd en/of ver-
lengd; De garantie komt te vervallen als door anderen 
dan Holonite B.V. herstel- en/of vervangingswerkzaam-
heden worden uitgevoerd aan de Producten zonder dat 
Holonite B.V. daarmee tevoren uitdrukkelijk heeft inge-
stemd. 5. De garantie is gebaseerd op en beperkt tot 
de stand en kennis van de techniek ten tijde van de fa-
bricagedatum. De garantie geldt voorts slechts onder het 
voorbehoud van goede en regelmatige inspectie en on-
derhoud door en voor rekening van de opdrachtgever. 
Infobladen en onderhoudsvoorschriften van Holonite B.V. 
dienen door opdrachtgever in acht te worden genomen.  
Van de werking van deze garantie zijn in elk geval uitge-
sloten gebreken en/of kosten: 
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•	 die het gevolg zijn van en/of voortvloeien 
uit onjuist en/of onoordeelkundig gebruik 
en/of gebruik dat niet in overeenstem-
ming is met de toepassingsfunctie van het 
Product; 

•	 waarvan het bestaan ten tijde van de 
levering aan opdrachtgever bekend had 
kunnen c.q. behoren te zijn doch niet bin-
nen een redelijke periode na de levering 
schriftelijk aan Holonite B.V. is gemeld; 

•	 die het gevolg zijn van verwaarlozing en/
of gebrek aan en/of foutief onderhoud 
van de Producten en/of zaken waarin de 
Producten zijn verwerkt; 

•	 die het gevolg zijn van normale slijtage 
van de Producten en/of aan de zaken 
waarin de Producten zijn verwerkt, zoals 
– maar niet beperkt tot - het ten gevolge 
van weersomstandigheden en omgevingsin-
vloeden (zoals belasting) verkleuren en/of 
verweren van de Producten; 

•	 die het gevolg zijn van handelen in strijd 
met verwerkings- c.q. montagevoorschriften 
van Holonite B.V.; 

•	 die het gevolg zijn van zonder uitdrukke-
lijke en voorafgaande schriftelijke toestem-
ming door Holonite B.V. aangebrachte 
wijzigingen in het Product, daaronder 
mede te verstaan reparaties en/of aanpas-
singen, al dan niet in technische zin;

•	 die het gevolg zijn van overmacht; 

•	 die op grond van het gefundeerde oordeel 
van een door Holonite B.V. aangewezen 
deskundige het aantoonbaar gevolg zijn 
van oorzaken die in de risicosfeer van 
Opdrachtgever en/of derden liggen, 
bijvoorbeeld als gevolg fouten en/of 
tekortkomingen in de (bouw)constructie(s) 
waarin de Producten zijn toegepast; 

•	 die betrekking hebben op geringe kleur- 
en/of maatafwijkingen, zulks binnen in 
overleg met Opdrachtgever vast te stellen 
toleranties. 

•	 De garantie is gedurende de gehele 
geldigheidsduur van de garantie voor 
opdrachtgever overdraagbaar op zijn 
rechtverkrijgenden

6. De garantie houdt in dat Holonite B.V. de producten 
zal herstellen. Holonite B.V. dient daarvoor redelijkerwijs 
in de gelegenheid gesteld te worden. Door de klant 
gemaakte kosten en kosten welke niet rechtstreeks toe te 
wijzen zijn aan het product komen niet voor rekening van 
Holonite B.V.. 7. Voor producten uit het Urban assortiment 
zijn andere garantiebepalingen van toepassing, afhanke-
lijk van het product. Deze dienen afzonderlijk, schriftelijk, 
te worden overeengekomen.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

1. Holonite B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor 
de door haar opdrachtgever geleden schade voor zover 
die het directe gevolg is van een aan haar toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van voor Holonite B.V. voort-
vloeiende verbintenissen uit de met haar opdrachtgever 
gesloten overeenkomst en/of uit door haar jegens haar 
opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, indien en 
voor zover die aansprakelijkheid voor die schade door 
aansprakelijkheidsverzekeraar onder dekking van de 
door Holonite B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzeke-
ring wordt gedekt. In dat geval is de aansprakelijkheid 
van Holonite B.V. beperkt tot het bedrag dat onder de 
dekking van die verzekering zal worden uitgekeerd. 2. 
Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Holonite B.V. 
om enigerlei reden niet tot uitkering overgaat, dan wel 
indien de schade niet onder de dekking van die aanspra-
kelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid van 
Holonite B.V. in ieder geval beperkt tot het bedrag van de 
overeenkomst waarvan de geleverde goederen waaraan 
het gebrek kleeft dat tot de aansprakelijkheid van Holo-
nite B.V. leidt is gemoeid, evenwel met een maximum van 

€  25.000,00. 3. Iedere aansprakelijkheid van Holonite 
B.V. voor indirecte schade, waaronder (mede) begrepen 
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs-
stagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Holonite 
B.V. aansprakelijk voor schade die het gevolg is van over-
macht. 4. Indien een opdrachtgever van Holonite B.V. in 
het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening van/door 
Holonite B.V. gekochte/geleverde zaken aan derden 
doorverkoopt of uit mede door Holonite B.V. geleverde 
zaken nieuwe zaken vormt is hij verplicht zich adequaat 
tegen de risico’s van productaansprakelijkheid ex art. 
6:185 BW te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 8. OVERMACHT

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere 
verplichtingen van Holonite B.V. opgeschort. 2. Indien 
de periode waarin door overmacht nakoming van 
verplichtingen door Holonite B.V. niet mogelijk is langer 
duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd 
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting 
tot schadevergoeding bestaat. 3. Indien Holonite B.V. 
bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan 
haar verplichting(en) heeft voldaan of slechts gedeeltelijk 
aan haar verplichting(en) kan voldoen, is zij gerechtigd 
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk 
te factureren en is haar opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke over-
eenkomst of opdracht. 4. Onder overmacht in de zin 
van dit artikel worden verstaan omstandigheden die de 
nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan 
Holonite B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder 
andere begrepen stakingen, vervoersstoringen alsmede 
‘acts of God’, een en ander zowel indien deze voorko-
men bij Holonite B.V. als bij diens toeleveranciers. 5. 
Holonite B.V. heeft eveneens het recht zich op overmacht 
te beroepen indien de niet-toerekenbare omstandigheid 
die de nakoming van de verbintenis verhindert intreedt 
nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 9. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Door Holonite B.V. aan haar opdrachtgever of ten 
behoeve van haar opdrachtgever vervaardigde en 
te harer behoeve aan derden verstrekte tekeningen, 
modellen, matrijzen, mallen, montagevoorschriften en 
gereedschappen blijven te allen tijde eigendom van 
Holonite B.V., ook wanneer door Holonite B.V. voor 
de aanmaak of verstrekking daarvan kosten aan haar 
opdrachtgever in rekening zijn gebracht. Holonite is te 
allen tijde gerechtigd van haar opdrachtgever teruggave 
van die eigendommen te vorderen, tenzij bij overeen-
komst uitdrukkelijk anders is bepaald. 2. Holonite B.V. 
verstrekt ten aanzien van hiervoor genoemde intellectuele 
eigendomsrechten, behoudens anders overeengekomen, 
geen licentie aan haar opdrachtgever en/of derden. Het 
is haar opdrachtgever derhalve niet toegestaan de onder 
de intellectuele  eigendomsrechten van Holonite B.V. val-
lende tekeningen, modellen, matrijzen, mallen, montage-
voorschriften en gereedschappen op welke wijze dan ook 
aan te wenden ten behoeve van zichzelf of van derden. 
3. Indien en voor zover de opdrachtgever van Holonite 
B.V. gebruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten 
van Holonite B.V. zonder daartoe gerechtigd te zijn, is 
een boete verschuldigd van € 10.000. per overtreding 
en € 1.000. voor elke dag dat de overtreding voortduurt, 
onverminderd het recht van Holonite B.V. om daarnaast 
volledige schadevergoeding van haar opdrachtgever te 
vorderen, in het geval de werkelijk geleden schade hoger 
zal zijn dan de verbeurde boete.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Onverminderd het in artikel 4 (levering) gestelde, 
blijven de geleverde zaken eigendom van Holonite B.V. 
tot het moment van volledige betaling van al hetgeen 
de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens 
Holonite B.V. verschuldigd is, hieronder tevens begrepen 
toekomstige vorderingen op de opdrachtgever uit hoofde 
van soortgelijke overeenkomsten met inbegrip van rente 
en kosten. De opdrachtgever is niet bevoegd deze zaken 
aan derden in eigendom over te dragen of terzake 
zekerheidsrechten, waaronder pandrechten, te vestigen 
ten behoeve van derden. De opdrachtgever is verplicht 
Holonite B.V. op straffe van een boete van 10% van het 
onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom terstond 
schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden 
rechten doen gelden op zaken, waaronder beslagen, 
waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. 
2. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit een 
overeenkomst jegens Holonite B.V. niet nakomt, is Holo-
nite B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond 
terug te nemen. In geval Holonite B.V. een beroep doet 
op het  eigendomsvoorbehoud, wordt/

worden de overeenkomsten ook zonder gerechtelijke 
tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van 
Holonite B.V. tot het vorderen van vergoeding van 
schade en gederfde interest. De vordering van Holonite 
B.V. op de opdrachtgever terzake van deze zaken 
zal verminderd worden met de marktwaarde van de 
aldus teruggenomen zaken. De marktwaarde is in ieder 
geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door 
de onderhandse dan wel openbare verkoop van de 
teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter 
keuze van Holonite B.V. 3.  Holonite B.V. is gerechtigd 
zoveel zaken van de opdrachtgever terug te halen, 
totdat met bedoelde onderhandse dan wel openbare 
verkoop van de teruggehaalde zaken gerealiseerde 
verkoopopbrengst de integrale vordering van Holonite 
B.V. inclusief kosten, (wettelijke handels-)rente en eventu-
ele schadevergoeding is voldaan.

Artikel 11. BETALINGSCONDITIES

1. Betaling van facturen dient, tenzij bij overeenkomst 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden 
binnen 30 dagen na factuurdatum. 2. Holonite B.V. is 
gerechtigd om hetgeen is geleverd terstond te facture-
ren, ook wanneer het geleverde slechts een gedeelte 
vormt van hetgeen bij overeenkomst is verkocht. 3. 
Holonite B.V. is gerechtigd om van de opdrachtgever 
betaling te verlangen van de door hem gekochte doch 
in strijd met de op de opdrachtgever rustende afna-
meverplichting niet afgenomen goederen. 4. Holonite 
B.V. is gerechtigd om over het factuurbedrag exclusief 
BTW een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening 
te brengen. De opdrachtgever is gerechtigd om de 
voormelde kredietbeperkingstoeslag in mindering te 
brengen op het totale factuurbedrag bij tijdige betalin-
gen. 5. Als datum van feitelijke betaling geldt in geval 
van betaling per bank de datum waarop de betaling 
bij Holonite B.V. is bijgeschreven. 6. De opdrachtgever 
zal in verzuim zijn door het enkele verstrijken van enige 
betalingstermijn, zonder dat ingebrekestelling vereist 
wordt. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever 
van rechtswege de wettelijke handelsrente ex artikel 
6:119a BW als vertragingsrente verschuldigd. 7. 
Onkosten van retourwissels of kwitanties, protesten, ge-
rechtelijke zowel als buitengerechtelijke incassokosten 
of andere kosten wegens niet tijdige betaling, komen 
ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen ten minste 15% van het 
uitstaande factuurbedrag en eventuele verschuldigde 
rente, onverlet de bevoegdheid van de rechter om 
deze kosten vast te stellen overeenkomstig het  Besluit 
normering incassokosten. 8. Het is opdrachtgever niet 
toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplich-
tingen van de opdrachtgever uit andere hoofde van 
deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen 
de opdrachtgever terzake van deze overeenkomst 
aan Holonite B.V. is verschuldigd. Iedere verrekening 
zijdens opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten. 9. De 
opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schor-
ten wegens beweerdelijk ondeugdelijke leveringen.10. 
Holonite B.V. is gerechtigd om, indien de opdracht-
gever met enige betaling jegens haar in gebreke is, 
uitvoering of verdere uitvoering van met haar gesloten 
overeenkomsten te annuleren of op te schorten, zulks 
onverminderd het recht van Holonite B.V. om te dier 
zake schadevergoeding te vorderen.11. Alle bank-
kosten welke door de betaling per bank veroorzaakt 
worden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.12. 
Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat 
extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in 
rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden 
deze kosten te voldoen.

Artikel 12. ZEKERHEIDSSTELLING  VRIJWARING EN 
GESCHILLEN

1. Holonite B.V. heeft het recht om van de opdracht-
gever afdoende zekerheid te verlangen voor beta-
ling van het openstaande factuurbedrag indien de 
opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn 
de facturen voldoet. 2. Indien Holonite B.V. zich ertoe 
mocht hebben verbonden om op aanwijzing van de 
opdrachtgever een product te vervaardigen dat afwijkt 
van het gewoonlijk door haar gevoerde assortiment 
of bij de productie van bij Holonite B.V. gebruikelijke 
afwijkende werkzaamheden  noodzakelijk zijn, is de 
opdrachtgever gehouden Holonite B.V. te vrijwaren 
tegen aanspraken van derden wegens schending van 
intellectuele eigendomsrechten. 3. Op alle overeenkom-
sten, aanbiedingen en opdrachten waarbij Holonite 
B.V. partij is is het Nederlands recht van toepassing. 4. 
Alle geschillen en vorderingen, welke tussen Holonite 
B.V. en opdrachtgever ontstaan, zullen worden beslist 
door de bevoegde Rechter in het arrondissement 
’Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. Holonite 
B.V. is echter gerechtigd het geschil door arbitrage 
te laten beslechten, in welk geval de opdrachtgever 
daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld.


