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Rijkenberg Chocolade en Suikerwerken BV
Van Leeuwenhoekstraat 8
1704 RC Heerhugowaard
Email: info@rijkenberg.com
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 3703 2938
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Toepasselijkheid.
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Rijkenberg Chocolade en
Suikerwerken BV, hierna verder te noemen: “Rijkenberg” en haar wederpartij(en), aanbiedingen en toekomstige
(rechts) betrekkingen daaronder begrepen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Rijkenberg
overeengekomen te worden en kunnen alleen door Rijkenberg worden aangegaan.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rijkenberg, voor de uitvoering
waarvan door Rijkenberg derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Rijkenberg en zijn directie.
Deze algemene voorwaarden hebben bij voorrang toepassing, ook indien de wederpartij zelf algemene voorwaarden
hanteert, tenzij deze laatste algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Rijkenberg zijn aanvaard.
Indien Rijkenberg met de wederpartij een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze
voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventueel door de afnemer
nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht
een schriftelijke bevestiging van de aanbieder.
Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze
Algemene Voorwaarde geen beroep zou kunnen worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een
zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven
de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarde van kracht.
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Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst.
Alle offertes en aanbiedingen van Rijkenberg zijn geheel vrijblijvend en kunnen steeds worden herroepen, ook indien
zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien geen aanvaarding is gesteld kan aan de offerte of aanbieding op
generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft Rijkenberg het recht dit aanbod in
ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3
Rijkenberg kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
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Prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief transport en/of verzending en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders is aangegeven.
Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en grondstoffen en verpakkingsmaterialen, sociale- en overheidslasten en
vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen
prestatie, geven Rijkenberg het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt Rijkenberg de prijs binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring op
die grond te ontbinden.

Levering.
Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden
gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende
laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de levering. Indien de wederpartij de afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies dan wel voldoende laad- en losmogelijkheden,
noodzakelijk voor de levering, is Rijkenberg gerechtigd schriftelijk de tussen partijen gesloten overeenkomst
buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Rijkenberg de door haar geleden schade van de
wederpartij te vorderen en alle met die aanbieding gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.3
Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij.
4.1
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Levertijd.
Een door Rijkenberg opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende omstandigheden
en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als
indicatie en niet als fatale termijn. Rijkenberg zal zich inspannen de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht
te nemen.
5.2
Bij overschrijding van de levertijd is Rijkenberg nimmer aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij. Evenmin
is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
op de schorten, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan
worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet
opschort. Slechts in dat geval is de wederpartij gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden
of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen op te schorten.
5.1
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11.

Deelleveringen.
Rijkenberg is gerechtigd verkochte artikelen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
zelfstandige waarde heeft. Indien de verkochte artikelen in gedeelten worden geleverd is Rijkenberg gerechtigd elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.

Transport/risico.
Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van Rijkenberg, tenzij anders overeen is gekomen.
Indien de verkochte artikelen door Rijkenberg of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij is bezorgd,
dan is het risico van de geleverd goederen voor de wederpartij, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de
wederpartij.
7.2.
Indien het vervoer/transport door de wederpartij wordt uitgevoerd kunnen er bij Rijkenberg over het transport geen
claims worden opgelegd, speciaal is te denken aan temperatuur, vochtigheid, ruiken naar vis, fruit of dergelijke
producten. Het transport vindt dan voor rekening en risico van de wederpartij plaats en het risico van de geleverde
goederen gaat over op de wederpartij of een door haar ingeschakelde derde op het moment van ophalen/inladen bij
Rijkenberg.
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Eigendomsvoorbehoud.
Alle door Rijkenberg geleverde zaken blijven eigendom van Rijkenberg en gaan eerst in eigendom over op de
wederpartij, nadat Rijkenberg volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen zij uit hoofde van alle overeenkomsten
die met haar zijn gesloten en alle in dat kader verrichte werkzaamheden of diensten heeft te vorderen, inclusief rente,
kosten en eventuele schadevergoedingen. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de wederpartij,
nadat Rijkenberg volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen zij uit hoofde van alle overeenkomsten die met haar
zijn gesloten en alle in dat kader verrichte werkzaamheden of diensten heeft te vorderen, inclusief rente, kosten en
eventuele schadevergoedingen. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Rijkenberg tegen de
wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens
Rijkenberg.
Alle door Rijkenberg aan de wederpartij geleverde en/of verkochte zaken kunnen door haar terstond worden
teruggevorderd indien de wederpartij niet aan zijn verplichting(gen) heeft voldaan of er aanleiding is aan te nemen dat
de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting(en) zal voldoen.
De wederpartij machtigt Rijkenberg voor nu en alsdan om voor het terugnemen van de zaken, die plaatsen te betreden
waar de zaken zich bevinden voor zover de wederpartij over die plaatsen toezicht, macht of gezag heeft.
Bij terugname van de door Rijkenberg aan de wederpartij geleverde en/of verkochte zaken wordt gecrediteerd op basis
van de waarde die de zaken op het moment van terugname hebben. Het hiervoor genoemde geldt eveneens in geval
van liquidatie, faillissement, surseance en/of onder curatele- en/of bewindstelling van de afnemer.
Indien de wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het
terughalen van de geleverde zaken, is de wederpartij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare
boete van € 1.000,00 per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.
Door Rijkenberg geleverde artikelen die krachtens artikel 8.1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in
het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, waarbij in ieder geval de koopsom direct moet
worden voldaan. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te
bedingen.
Het is de wederpartij niet toegestaan de artikelen te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen. Zolang de
eigendom van de aan de wederpartij geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet
gerechtigd de door Rijkenberg geleverde zaken met een (al dan niet bezitloos) pandrecht te bezwaren. De wederpartij
verbindt zich om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren dat de wederpartij
daartoe niet bevoegd is.
Wanneer de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan zal Rijkenberg de eigendom van de
geleverde zaken verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van de wederpartij tot meerdere zekerheid van
andere aanspraken die Rijkenberg op de wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek van Rijkenberg
medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.
Betaling en zekerheid.
Facturen van Rijkenberg dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door Rijkenberg
aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Rijkenberg de betaling ontvangt.
Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde
dan ook.
Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en is
hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand, met een minimum van 12% rente per jaar.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door Rijkenberg gemaakte invorderingskosten
en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde interest en wordt
daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.
Ingeval van beslaglegging op een goed of een vordering van Rijkenberg of ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie,
faillissement, surséance van betaling, toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling
of overlijden van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar,
ongeacht of Rijkenberg ter zake reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Rijkenberg
bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over
te gaan, een en ander onverminderd het recht van Rijkenberg schadevergoeding te vorderen.
Ingeval van niet-tijdige betaling om welke reden ook komen alle door Rijkenberg te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten voor rekening de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden in
rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van €
115,00.

Aansprakelijkheid.
Indien Rijkenberg toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk
gesteld worden ter zake van de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven
prestatie. Rijkenberg is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
• aanvullende schadevergoeding in welk vorm dan ook:
• indirecte schade, waaronder schade aan derden;
gevolgschade;
schade wegens gederfde winst;
vertragingsschade;
• schade als gevolg van verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
• schade wegens door Rijkenberg gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel
van een schriftelijke overeenkomst vormt.
11.2
De aansprakelijkheid (veroorzaakt door tekortkomingen) wordt beperkt tot het netto factuurbedrag dat Rijkenberg in
rekening heeft gebracht. Voor zover de wederpartij één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet,
danwel niet tijdig nakomt, is Rijkenberg op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de wederpartij of een derde
geleden schade.
11.3
Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Rijkenberg heeft gemeld.
11.4
Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na
de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in
rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
11.5
De wederpartij vrijwaart Rijkenberg voor alle schade die Rijkenberg mocht lijden als gevolg van aanspraken van
derden die verband houden met de door Rijkenberg geleverde artikelen, elke aanspraak op grond van
productaansprakelijkheid (artikel 6:185 tot en met 6:193 BW) daaronder begrepen.
11.6
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Rijkenberg op grond van de
dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is Rijkenberg ten hoogste een bedrag van € 10.000,00 verschuldigd per
gebeurtenis danwel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.
11.1
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Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.
De door Rijkenberg te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in
dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij
gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik
aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Rijkenberg kan in dat geval andere garantie- en
andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
10.2
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden voor artikelen met noten, pinda’s
en gedroogde vruchten en voor alle andere artikelen 9 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Rijkenberg verstrekte garantie een artikel betreft
dat door derde(n) werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie, die door de producent van het artikel
ervoor wordt verstrekt, tenzij anders vermeld.
10.3
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een schade of gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
een door de wederpartij aan Rijkenberg voorgeschreven keuze van zaken en/of werkwijze, onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de
wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Rijkenberg, de wederpartij of derden aan
de artikelen wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien schade of een gebrek is ontstaan
door of het gevolg is van omstandigheden waar Rijkenberg geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera of in geval
schade of een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit enig verzuim door de wederpartij.
10.4
De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de
wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken,
reclames en aanspraken op grond van de garanties dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen na
levering, schriftelijk aan Rijkenberg te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van het gebrek te bevatten, zodat Rijkenberg in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Rijkenberg in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.5
Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Evenmin kan hij zich op
verrekening beroepen. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
bestelde artikelen en hetgeen waartoe hij Rijkenberg opdracht heeft gegeven.
10.6
Indien van een schade of gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.
10.7
Indien vaststaat dan een artikel gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Rijkenberg het
gebrekkige artikel binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Rijkenberg,
vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.
In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen artikelen aan Rijkenberg te retourneren en de
eigendom daarover aan Rijkenberg te verschaffen, tenzij Rijkenberg anders aangeeft.
10.8
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van Rijkenberg daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
10.9
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
10.10 Alle aanspraken c.q. rechtsvorderingen van de wederpartij dienen binnen één jaar na levering te worden ingesteld, bij
gebreke waarvan deze aanspraken c.q. rechtsvorderingen zijn komen te vervallen.
10.1
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Rijkenberg is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te
vorderen te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op Rijkenberg. Ingeval de
vordering van Rijkenberg op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Rijkenberg van zijn verrekeningsbevoegdheid
geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt
gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel
overdraagt. Rijkenberg zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn
verrekeningsbevoegdheid.
Rijkenberg is gerechtigd bij, doch ook na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de
wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden en de
wederpartij is verplicht deze zekerheid terstond te stellen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is
Rijkenberg gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 7 dagen na een daartoe strekkende
aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.
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14.

Reclames: klacht termijnen, retourzendingen.
De wederpartij dient de geleverde artikelen bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
• of geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleverbon of
vervoersdocument.
Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij onmiddellijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering schriftelijk
en gemotiveerd en onder vermelding van gegevens van de afleveringsbon en factuur te melden aan Rijkenberg.
Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Rijkenberg.
De wederpartij kan slechts met toestemming van Rijkenberg artikelen retourneren. Retourzendingen, die zonder
toestemming van Rijkenberg worden verricht, houdt Rijkenberg voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn
beschikking.
Ontbinding overeenkomst.
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Rijkenberg
voldoet, Rijkenberg goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, evenals in
geval van faillissement, surséance van betaling, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of
onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging, staking of liquidatie van diens bedrijf, is Rijkenberg, na de
wederpartij schriftelijk in gebreke hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die Rijkenberg op de wederpartij mocht hebben
terstond volledig opeisbaar en is Rijkenberg gerechtigd om onmiddellijke betaling en/of een afdoende zekerheid voor
nakoming van diens verplichtingen te verlangen bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een
algemeen bekende bankinstelling en is Rijkenberg gerechtigd om de tussen partijen gesloten overeenkomst(en)
schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Rijkenberg schadevergoeding van de
wederpartij te vorderen.

Overmacht
Rijkenberg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2
Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan
Rijkenberg zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
maken of onredelijk bemoeilijken mede, doch niet uitsluitend, zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van
Rijkenberg, stakingen in het bedrijf van Rijkenberg, sabotage, blikseminslag, hapering c.q. stagnatie in de
stroomvoorziening, oorlog, oorlogsgevaren, oproer, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere
derden waarvan Rijkenberg afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, belemmerende maatregelen van zowel
binnen- als buitenlandse overheden, waaronder in- en uitvoerverboden, brand, personeelsgebrek en/of ziekte van
meerdere werknemers, stremming van vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluiting en in het
algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als buitenland als gevolg waarvan de naleving van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van Rijkenberg gevorderd kan worden.
14.3
Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Rijkenberg is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
14.1

15.
15.1

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rijkenberg partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de

15.2

15.3

16.

rechtsbetrekking betrokken partij al daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt
uitgesloten.
De rechter in de nabijheid van de vestigingsplaats van Rijkenberg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Rijkenberg het recht het geschil voor de leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen
van de rechtsbetrekking met Rijkenberg.
16.3
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
16.1
16.2
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