
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Van TRIVIUM CERAMICS B.V., statutair gevestigd te Bergschenhoek en kantoorhoudende te 2629 HH  Delft aan de Rotterdamseweg 400C. Versie 2014, gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nr. 61861774, hierna te noemen: “TRIVIUM”.  

 

Artikel 1 Definities 

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:  
TRIVIUM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRIVIUM Ceramics B.V. 
Algemene Voorwaarden: De Algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden TRIVIUM.  
Goederen: De chemische producten die TRIVIUM ter uitvoering van de Overeenkomst aan Koper verkoopt en/of levert.  
Koper: Degene die van TRIVIUM Goederen afneemt of koopt.  
Eindgebruiker: De koper die slechts voor eigen gebruik en nadrukkelijk niet voor de tussenhandel van TRIVIUM Goederen afneemt of koopt.  
Levering: Bezitsverschaffing van de Goederen door TRIVIUM aan de Koper, plaatsvindend op het moment van risico overgang met betrekking tot de Goederen van TRIVIUM op 
de Koper volgens de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.  
Overeenkomst: De tussen TRIVIUM en Koper gesloten overeenkomst tot verkoop en/of levering van Goederen. 
Raamovereenkomst: Elke tussen TRIVIUM en Koper gesloten overeenkomst die voorziet in verkoop en/of levering van Goederen gedurende een langere periode, al dan niet in tijd 
begrensd en al dan niet op basis van afroep van leveringen door Koper, onder toepassing van een tussen TRIVIUM en Koper tevoren overeengekomen prijsstelsel.  
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere offerte en Overeenkomst met TRIVIUM alsmede hieruit voortvloeiende overeenkomsten, met 
inbegrip van verstrekte adviezen en/of mededelingen, tenzij anders is overeengekomen en zulks blijkt uit een schriftelijke bevestiging van TRIVIUM.  
2.2 Door het plaatsen van een bestelling bij TRIVIUM of door het aanvaarden van de levering stemt Koper in met deze Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan.  
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn in geval van doorlopende handelsbetrekkingen tussen TRIVIUM en Koper, of onder verband van wederverkoop-, distributie- of 
dealerovereenkomsten, van toepassing op alle leveringen van Goederen door TRIVIUM, alsmede op mededelingen en adviezen verstrekt door TRIVIUM aan Koper.  
2.4 Toepasselijkheid van eventuele door Koper gebruikte algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij TRIVIUM deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk 
aanvaardt.  
2.5 Indien de Overeenkomst tussen TRIVIUM en Koper uitdrukkelijk anders bepaalt dan hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst 
uitdrukkelijk anders is bepaald, onder instandlating van de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden voor het overige.  
 
Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst  
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van TRIVIUM, waaronder mede zijn begrepen reclameslogans, stalen, monsters, resultaten van analyses en ander drukwerk, zijn volledig 
vrijblijvend.  
3.2 De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra TRIVIUM de door Koper gedane bestelling of opdracht middels schriftelijke bevestiging heeft aanvaard, dan wel door de 
feitelijke uitvoering van de bestelling of opdracht door TRIVIUM.  
Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de Koper blijkt. TRIVIUM 
is te allen tijde gerechtigd van de Koper een zekerheidstelling te harer genoegen – al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie – te eisen voor de 
tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.  
3.3 Aanbiedingen of toezeggingen jegens de Koper, afkomstig van tussenpersonen, vertegenwoordigers of werknemers, zijn jegens TRIVIUM slechts verbindend, voor zover en 
nadat deze schriftelijk door TRIVIUM zijn bevestigd.  
3.4.Wanneer de koper wijzigingen wenst aan te brengen in het overeengekomen – welk verzoek daartoe uitsluitend schriftelijk dient te geschieden – zal TRIVIUM slechts gehouden 
zijn daaraan mee te werken, wanneer zulks in redelijkheid uitvoerbaar is en onder gehoudenheid van de koper de uit die wijziging voortvloeiende extra kosten tegen vooruitbetaling 
voor haar rekening te nemen en te voldoen.  
3.5. Indien de Koper namens een of meerdere anderen optreedt  (bv middels  vertegenwoordiging, lastgeving of volmacht) is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, 
tegenover TRIVIUM, aansprakelijk als ware hij zelf Koper.  
 
Artikel 4- Prijzen 
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting, alsmede andere heffingen c.q. rechten die van overheidswege worden geheven.  
4.2 Met inachtneming van het overigens in de Algemene Voorwaarden bepaalde, worden prijzen – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen – geacht te omvatten de 
koopsom en de kosten van de verrichtingen die krachtens de overeengekomen leveringscondities voor rekening van TRIVIUM komen.  
4.3 Indien de Overeenkomst geen leveringsconditie omvat, geldt de prijs af-fabriek c.q. af-magazijn TRIVIUM danwel indien zulks van toepassing is, af-opslagplaats. 
4.4 Vrachtvrij gestelde prijzen gelden op de voorwaarde van onbelemmerd vervoer; in geval van extra wachttijd vanwege omstandigheden opgekomen of toe te rekenen aan de 
Koper, zijn de kosten verband houdende met extra wachttijd voor rekening van Koper.  
4.5 Voor zover TRIVIUM en Koper geen vaste prijs zijn overeengekomen – hetgeen alleen het geval is indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk bij Overeenkomst hebben 
vastgelegd – is de prijs die op de dag van levering geldt doorslaggevend, onverminderd hetgeen in art 4.6 is bepaald.  
4.6 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, maar vòòr het moment van Levering van de Goederen, zich ten aanzien van de Goederen prijswijzigingen voordoen – 
respectievelijk overige kosten in verband met de Overeenkomst (zoals, maar niet beperkt tot douanerechten, heffingen, belastingen, vrachtprijzen, tarieven, stijging van de 
aankoopprijzen van (verpakkings)materialen, arbeidslonen, valutakoerswijzigingen, kostprijzen van grondstoffen of materialen etc.) stijgen – is TRIVIUM gerechtigd de prijs 
dienovereenkomstig aan te passen c.q. de kostenstijging volledig door te belasten aan de Koper. Indien TRIVIUM de prijs binnen drie maanden na het sluiten der Overeenkomst met 
meer dan 5% verhoogt, is de Koper ten aanzien van alsdan nog niet geleverde Goederen bevoegd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.  
 
Artikel 5 Levering en risico-overgang  
5.1 Levering van de Goederen door TRIVIUM vindt plaats op het tijdstip van risico overgang volgens de overeengekomen leveringsconditie in de Overeenkomst. 
5.2 Indien geen leveringsconditie is overeengekomen en de Overeenkomst geen tijdstip c.q. plaats van Levering vermeldt, vindt Levering plaats af-fabriek TRIVIUM dan wel indien 
zulks van toepassing is, af opslagplaats. 
5.3 De Goederen zijn voor rekening en risico van de Koper op het moment van risico overgang volgens de overeengekomen leveringsconditie in de Overeenkomst. Is geen 
leveringsconditie overeengekomen, dan zijn de Goederen voor rekening en risico van de Koper vanaf het moment van Levering, dan wel, indien de Koper in ontvangst name in het 
kader van Levering weigert, de Goederen aan de Koper ter beschikking zijn gesteld.  
5.4 Het is TRIVIUM toegestaan Goederen in gedeelten te leveren.  
5.5 Voor zover de leveringsconditie volgens Overeenkomst meebrengt dat TRIVIUM bewerkstelligt dat de Goederen worden vervoerd, is TRIVIUM geheel vrij in de keuze van de 
vervoerder c.q. in de keuze van de vervoermodaliteit en de verzekering tijdens vervoer, welke beide afzonderlijk aan de koper kunnen worden doorberekend, tenzij middels 
schriftelijke bevestiging zijdens TRIVIUM blijkt van aanvaarding van door de Koper verstrekte instructies hieromtrent.  
 
Artikel 6 Leveringstermijn  
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aanvaard door TRIVIUM, zijn opgaven omtrent levertijden en –termijnen slechts een benadering en kunnen aan dergelijke opgaven geen 
rechten worden ontleend. Levertermijnen zijn derhalve geen fatale termijnen en TRIVIUM zal door het enkele verstrijken van de termijn niet in verzuim komen.  
 
Artikel 7 Verplichtingen van de Koper  
7.1 Tenzij de tussen partijen overeengekomen en in de Overeenkomst schriftelijk vastgelegde leveringsconditie anders meebrengt, staat de Koper in voor het laden van de Goederen 
in het door de Koper gestelde vervoermiddel op de plaats van levering, en voor het naleven van de ter plaatse en ter zake het vervoermiddel geldende veiligheidsvoorschriften. De 
Koper staat daarbij tevens in voor naleving van vorenbedoelde veiligheidsvoorschriften van zijn hulppersonen, inclusief door hem ingeschakelde derden (vervoerders en personeel 
van vervoerders). In het bijzonder staat de Koper ervoor in dat door deze ingeschakelde derden die terreinen of locaties van TRIVIUM bezoeken, zich aan alle ter plaatse geldende 
wettelijke voorschriften, huisregels en reglementen zullen houden. 
7.2 Indien uit de Overeenkomst tussen partijen voortvloeit dat TRIVIUM ter zake van de Goederen een vervoerovereenkomst met een derde aangaat, is de Koper gehouden 
onverwijld en onvoorwaardelijk alle medewerking te verlenen nodig voor het vervullen van de verplichtingen van TRIVIUM jegens de derde-vervoerder. Koper dient zich te allen 



tijde aan de ter zake geldende lostijden te houden. Lig- en standgelden door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede laag- en hoogwatertoeslagen zijn voor rekening en risico van 
de Koper.  
7.3 Indien het niet mogelijk is de Goederen naar de haven van bestemming te verschepen, heeft TRIVIUM het recht de volgende open haven aan te lopen, in welk geval de Koper 
gehouden is tot voldoening aan TRIVIUM van de (meer)kosten.  
7.4 Indien de Overeenkomst meebrengt dat TRIVIUM de Goederen aan-huis Koper (waaronder mede verstaan diens hulppersoon of koper krachtens een door Koper met deze 
gesloten overeenkomst) levert en aanvoert geladen in of verpakt in tank(s), staat de Koper in voor onberispelijke aansluiting van de tank(s) op zijn opslagsysteem c.q. dat van zijn 
hulppersoon of koper. De verplichting van de vervoerder van de Goederen beperkt zich tot het bedienen van de (los)inrichtingen van het voer- of vaartuig zelf.  
7.5 Koper is gehouden de Goederen onverwijld en zonder vertraging in ontvangst te nemen op de plaats en op het tijdstip bepaald in de Overeenkomst voor levering van de Goederen 
door TRIVIUM aan Koper. Indien Koper zulks nalaat, is TRIVIUM gerechtigd de Goederen – die alsdan als geleverd worden beschouwd – voor rekening en risico van de Koper op 
te slaan.  
7.6 De kosten verband houdende met uitlossing, alsmede stand-, overlig- en opslaggelden die ontstaan doordat Koper zijn verplichtingen in verband met voren beschreven 
verplichting niet nakomt, zijn voor rekening van Koper en Koper is gehouden deze aan TRIVIUM te vergoeden.  
 
Artikel 8 Conformiteit  
8.1 De registratie en waarnemingen van, alsmede opgaven afkomstig van TRIVIUM omtrent de kwaliteit van de Goederen op de plaats en het moment van levering – zoals die onder 
meer kunnen blijken uit analysecertificaten en afleverbonnen – leveren bewijs, behoudens tegenbewijs door de Koper, van de hoeveelheid en kwaliteit van de geleverde Goederen.  
8.2 Omtrent de hoeveelheid van de geleverde Goederen strekt de telling of meting van stukstal en/of gewicht bij inlading in het vervoermiddel bij TRIVIUM tot bewijs behoudens 
tegenbewijs van de hoeveelheid geleverde Goederen. Indien in het kader van het vervoer een cognossement, vrachtbrief of ander soortgelijk document wordt opgemaakt, strekt de 
vermelding van stukstal of gewicht van de Goederen tot bewijs behoudens tegenbewijs van de hoeveelheid geleverde Goederen.  
8.3 De informatie die door TRIVIUM ten tijde van de levering van de Goederen, middels Informatiedrager (zoals bijvoorbeeld productbladen), worden bijgesloten is uitsluitend 
bedoeld voor het veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen en vrijkomen van de Goederen en mag en kan niet beschouwd worden als een garantie of 
aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het op de informatiedrager vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere 
producten of in enig ander procedé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst op de Informatiedrager vermeld wordt.  
8.4 In geval van afwijking in de eigenschappen van de geleverde Goederen, die geen of geen noemenswaardige gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Goederen, kan 
de Koper hieraan geen enkel recht jegens TRIVIUM ontlenen.  
8.5 Door TRIVIUM geleverde Goederen zijn te allen tijde ertoe bestemd om terstond na levering te worden gebruikt. TRIVIUM geeft geen enkele garantie ten aanzien van de 
kwaliteit, bruikbaarheid of eigenschappen van Goederen die niet terstond na levering worden of zijn gebruikt.  
 
Artikel 9 Klachtplicht Koper  
9.1 Koper is gehouden de Goederen bij levering te controleren. Reclames met betrekking tot bij levering uiterlijk waarneembare afwijkingen aan en/of tekortkomingen van geleverde 
Goederen, dienen binnen 48 (achtenveertig) uur na tijdstip van levering door of vanwege de Koper schriftelijk bij TRIVIUM te worden ingediend. Reclames met betrekking tot op 
het tijdstip en plaats van levering niet uiterlijk waarneembare afwijkingen aan en/of tekortkomingen van geleverde Goederen, dienen per direct maar ten laatste binnen 48 
(achtenveertig) uur na ontdekking van de afwijking door of vanwege de Koper schriftelijk bij TRIVIUM te worden ingediend. Bij overschrijding van de reclametermijn vervalt het 
recht van reclame.  
9.2 Geschiedt de levering van de Goederen aan de Koper feitelijk door een derde (waaronder mede te verstaan een door of vanwege TRIVIUM ingeschakelde vervoerder) dan is de 
Koper gehouden in geval van uiterlijk waarneembare afwijkingen aan en/of tekortkomingen van de geleverde Goeder hiervan melding te maken op het ter zake uitgemaakte 
vervoerdocument, en daarenboven onverwijld een schriftelijke reclame te sturen aan TRIVIUM, op straffe van verval van het recht van reclame jegens TRIVIUM.  
9.3 Indien en zodra de Koper de Goederen verbruikt, vermengt, her verpakt of verkoopt, worden Goederen geacht te zijn geleverd conform de Overeenkomst en zonder voorbehoud 
zijdens Koper geaccepteerd.  
9.4 Indien de Koper bij TRIVIUM reclameert omtrent de geleverde Goederen, is de Koper gehouden de Goederen te behouden in de toestand waarin deze zich op het moment van de 
constatering van de afwijking of tekortkoming bevonden, teneinde TRIVIUM in de gelegenheid te stellen dat de Goederen worden geïnspecteerd.  
9.5 TRIVIUM heeft voldaan aan haar leveringsverplichting indien de geleverde hoeveelheid niet meer dan 2 (twee) % afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid.  
9.6 Bij gerechtvaardigde en tijdig ingediende klachten behoudt TRIVIUM zich het recht voor Koper eerst een lagere prijs voor te stellen. Wanneer Koper dit weigert, heeft 
TRIVIUM het recht naar eigen goeddunken ofwel de Goederen waarop de klacht van toepassing is te vervangen, bij te weinig geleverde Goederen alsnog een aanvullende levering te 
verrichten of Koper het aankoopbedrag voor zover reeds aan TRIVIUM voldaan te restitueren.  
 
Artikel 10 Overmacht  
10.1 Wordt nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door TRIVIUM geheel of gedeeltelijk verhinderd door overmacht, dan is TRIVIUM gerechtigd hetzij de 
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te annuleren, voor 
zover deze nog niet is uitgevoerd. TRIVIUM zal onverwijld nadat zij ermee bekend is geworden dat overmacht uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst verhindert, 
daarvan mededeling doen aan de Koper.  
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, hetzij zijdens TRIVIUM dan wel haar toeleveranciers, dan wel zijdens derde-opdrachtnemers waarvan TRIVIUM zich bij 
de uitvoering van de Overeenkomst bedient - zowel voorzien als onvoorzien – die redelijkerwijs niet vermeden kunnen worden c.q. waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet 
verhinderd kunnen worden, die nakoming van de Overeenkomst door TRIVIUM blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt dan bij het aangaan van 
de Overeenkomst voorzien, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, beperkingen in het vrije verkeer van 
betaling, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, vervoerbelemmeringen en bedrijfsstoringen.  
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid  
11.1 Aangezien een groot aantal factoren buiten de invloedsfeer van TRIVIUM de eigenschappen van geleverde Goederen en het resultaat daarvan kunnen beïnvloeden, waaronder 
bewaring, opslag, toepassing door de Koper c.q. gebruiker van de Goederen volgens de gebruiksvoorschriften en weersinvloeden, staat TRIVIUM niet in voor de deugdelijke 
werking van de geleverde Goederen.  
11.2 TRIVIUM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede te verstaan bedrijfsschade, alsmede schade ontstaan door of verband houdende met behandeling van de te 
leveren of geleverde Goederen, zoals laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, het in het verkeer brengen of gebruik van de geleverde goederen.  
11.3 TRIVIUM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of als gevolg van niet-tijdige levering, schade ontstaan door of in verband met een door Koper gedane dekkingskoop 
daaronder begrepen. TRIVIUM is evenmin aansprakelijk voor enigerlei schade door of als gevolg van onmogelijkheid van of vertraging in levering, als dit voortvloeit uit nakoming 
door TRIVIUM van diens verplichtingen op grond van Verordening (EG) 1907/2006 (REACH).  
11.4 TRIVIUM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door tussenpersonen en/of vertegenwoordigers en/of wederverkopers en/of dealers en/of 
werknemers van TRIVIUM gedane mededelingen en/of gegeven toelichtingen of adviezen, zulks in de ruimste zin des woords, o.a. ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, 
bewaring, gebruik, de samenstelling en/of de geschiktheid van geleverde of te leveren Goederen door TRIVIUM aan de Koper c.q. diens koper.  
11.5 Behoudens opzet of grove schuld van TRIVIUM of haar leidinggevende, is aansprakelijkheid van TRIVIUM in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met 
een maximum van € 25.000,-, danwel dat door de assuradeur van TRIVIUM als schade-uitkering beschikbaar wordt gesteld. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing 
voor zover er sprake is van schade in de zin van artikel 6:190 BW.  
11.6 Indien TRIVIUM door een derde tot vergoeding wordt aangesproken van schade ontstaan door of als gevolg van Goederen geleverd aan Koper, is Koper gehouden TRIVIUM 
te vrijwaren voor aanspraken waarvoor TRIVIUM op grond van deze Algemene Voorwaarden jegens de Koper niet aansprakelijk is en Koper is gehouden aan TRIVIUM alle 
bedragen te vergoeden die TRIVIUM in zodanig geval aan een derde verschuldigd zal blijken te zijn.  
11.7 TRIVIUM bedingt ten behoeve van haar werknemers en door haar ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst dat deze zich in geval van een vordering van 
de Koper ter zake van of verband houdend met de geleverde Goederen mogen beroepen op de inhoud van de tussen TRIVIUM en Koper gesloten Overeenkomst alsmede op deze 
Algemene Voorwaarden en zij zijn jegens de Koper niet verder aansprakelijk dan TRIVIUM zou zijn op grond van de met de Koper gesloten Overeenkomst en deze Algemene 
Voorwaarden.  
11.8 Vorderingen tegen TRIVIUM verjaren door verloop van 1 (één) jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van de levering van de Goederen aan de Koper.  
 
Artikel 12 Betaling  
12.1 Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek, korting en/of schuldvergelijking/verrekening binnen de betalingstermijn vermeld op de TRIVIUM-factuur. Bij gebreke van 
vermelding van de betalingstermijn op de factuur, geldt de betalingstermijn als vermeld op de opdrachtbevestiging van TRIVIUM. Is tussen TRIVIUM en Koper geen 
betalingstermijn overeengekomen, dan zijn TRIVIUM-facturen steeds onmiddellijk opeisbaar.  
12.2 Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening van TRIVIUM.  
12.3 Zonder schriftelijke volmacht van TRIVIUM zijn medewerkers van TRIVIUM niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen.  



12.4 Elke betaling moet binnen de geldende termijn voor betaling zijn bijgeschreven op de rekening waarop betaling dient te geschieden. Indien een betaling binnen de geldende 
termijn voor betaling uitblijft, is Koper zonder aanmaning in verzuim en is deze over het achterstallige bedrag wettelijke handelsrente op de voet van art. 6:119a BW verschuldigd. 
De rente loopt met ingang van de dag waarop Koper in verzuim komt tot en met de dag waarop het verzuim eindigt.  
12.5 Benevens verschuldigdheid van rente als in lid 4 van dit artikel bepaald, is de Koper aan TRIVIUM administratiekosten ad 10 % van het factuurbedrag verschuldigd indien de 
Koper nalaat binnen de geldende termijn voor betaling aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.  
12.6 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, c.q. gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de Koper het vrije beheer over zijn vermogen verliest, Koper feitelijk in de 
toestand komt te verkeren van opgehouden te zijn aan (betalings)verplichtingen te voldoen, aan Koper op verzoek van derden-crediteuren uitstel van betaling wordt verleend of 
Koper in staat van faillissement of ontbonden wordt verklaard, dan wel op het moment dat Koper zelf uitstel van betaling of faillissement aanvraagt, een onderhands akkoord aan 
schuldeisers aanbiedt, heeft TRIVIUM het recht met onmiddellijke ingang de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of nadere voorwaarden te stellen (waaronder 
de voorwaarde van vooruitbetaling van de Koopsom) aan de uitvoering van de Overeenkomst door TRIVIUM, zulks onverminderd het recht van TRIVIUM nakoming van de 
verplichtingen zijdens Koper te eisen.  
12.7 In de gevallen omschreven in art. 12.6 kunnen door TRIVIUM van de Koper aanvaarde wissels ongeacht hun vervaldatum onmiddellijk tegen contante betaling worden 
teruggegeven en kunnen openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden gesteld.  
12.8 Zolang de geleverde Goederen niet volledig betaald zijn, is de Koper niet bevoegd de Goederen door te verkopen, te leveren of te verpanden of te verwerken of bewerken of op 
andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, dit op straffe van een boete voor 
iedere handeling die onder voornoemde verboden vallen ter hoogte van een bedrag groot € 500,- per dag of dagdeel dat de strijdigheid voortduurt. Dit alles onverminderd het recht 
op schadevergoeding van TRIVIUM.  
 
Artikel 13 Ontbinding  
Beide partijen zijn alleen bevoegd de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en 
zonder dat hij gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien:  
1) aan de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, dan wel deze failliet wordt verklaard, dan wel feitelijk in de toestand is komen te verkeren opgehouden te zijn te 
betalen;  
2) de wederpartij niet voldoet aan de op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst en (indien nakoming nog mogelijk is) hij niet binnen een redelijke termijn na een 
schriftelijke sommatie alsnog zijn verplichtingen nakomt.  
 
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht op vorderingen Koper  
14.1 Onverminderd het overigens in de Algemene Voorwaarden bepaalde, blijft TRIVIUM tot aan volledige betaling van alle door Koper aan TRIVIUM verschuldigde sommen 
eigenaar van alle door TRIVIUM aan Koper geleverde Goederen.  
14.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door TRIVIUM aan Koper krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren 
Goederen of krachtens een zodanige overeenkomst tevens door TRIVIUM ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen 
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.  
14.3 Koper heeft het recht de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van TRIVIUM rust, door te verkopen in het normale handelsverkeer. Het is Koper niet toegestaan deze 
Goederen te verpanden of te bezwaren. Koper dient de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van TRIVIUM rust kosteloos in bewaring te houden. De Goederen dienen 
gescheiden van andere goederen te worden opgeslagen en op verzoek van TRIVIUM op een zodanige wijze te worden aangeduid dat derden de eigendom van TRIVIUM kunnen 
herkennen.  
14.4 De vorderingen van Koper uit de verkoop van de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van TRIVIUM rust, verpandt Koper bij deze aan TRIVIUM. TRIVIUM 
aanvaardt deze verpanding. Koper verplicht zich van vorderingen harerzijds die aan TRIVIUM zijn verpand aan TRIVIUM onverwijld schriftelijk melding te doen.  
14.5 Ongeacht de verpanding van de vorderingen van Koper aan TRIVIUM is Koper bevoegd tot incasso van haar verpande vordering jegens diens debiteur zolang Koper diens 
verplichtingen jegens TRIVIUM nakomt. Komt de Koper jegens TRIVIUM in verzuim, dan is Koper verplicht en TRIVIUM gerechtigd het op de vordering van de Koper op diens 
debiteur gevestigde pandrecht aan de debiteur mee te delen. Koper is gehouden TRIVIUM de gegevens te verschaffen en documenten te bezorgen benodigd voor de uitwinning van 
het ten gunste van TRIVIUM gevestigde pandrecht.  
14.6 Als Koper wissels of cheques aanvaardt ter betaling van doorverkochte Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van TRIVIUM rust, draagt hij behalve de aanspraak op die 
wissels of cheques ook de eigendom van het certificaat van de wissel of cheque dat hij voor TRIVIUM in bewaring houdt, aan TRIVIUM over.  
14.7 TRIVIUM heeft het recht te allen tijde de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van TRIVIUM rust bij Koper te inspecteren. Koper verbindt zich TRIVIUM op eerste 
verzoek onmiddellijk toegang tot de Goederen te verlenen, ongeacht of de Goederen zich onder Koper bevinden dan wel bij een derde-opdrachtnemer van Koper.  
14.8 Komt Koper jegens TRIVIUM in verzuim, dan is hij verplicht de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van TRIVIUM rust onverwijld aan TRIVIUM terug te geven. De 
hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van Koper.  
14.9 In geval van uitoefening door TRIVIUM van haar rechten op de voet van dit artikel heeft geen gevolgen voor de Overeenkomst tussen TRIVIUM en Koper, met uitzondering 
van opschorting van de verplichtingen van TRIVIUM jegens Koper voor de duur van het verzuim zijdens Koper.  
 
Artikel 15 Intellectueel eigendom en geheimhouding  
15.1 TRIVIUM is een beschermd woord-/beeldmerk, evenals TRIVIUM-productnamen of aanduidingen. Gebruik door eenieder behalve TRIVIUM zelf van de naam TRIVIUM of 
van het beeldmerk van TRIVIUM dan wel haar productnamen of –aanduidingen is verboden en kan leiden tot een verbodsactie en/of vordering tot vergoeding van schade door 
TRIVIUM, behoudens in het geval door TRIVIUM voor gebruik door deze derde van haar woord of beeldmerk of productnaam of –aanduiding schriftelijk toestemming is verleend.  
15.2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, blijven intellectuele eigendomsrechten ter zake van door TRIVIUM verleende diensten en/of door TRIVIUM 
gebruikte of verstrekte zaken berusten bij TRIVIUM of haar licentiegevers.  
15.3. Het is Koper - zonder uitdrukkelijke toestemming van TRIVIUM - uitdrukkelijk verboden die goederen waarop intellectuele eigendomsrechten van TRIVIUM (of haar 
licentiegevers) rusten, waaronder mede begrepen werkwijzen en adviezen, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.  
15.4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal de informatie als vertrouwelijk 
worden aangemerkt.  
 
Artikel 16 Toepasselijk recht  
16.1 Op de Overeenkomst tussen TRIVIUM en Koper en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten of uitvoerende activiteiten zijdens TRIVIUM is met inachtneming van het 
hiernavolgende Nederlands recht van toepassing.  
16.2 Toepasselijkheid op de Overeenkomst tussen TRIVIUM en Koper en op hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten of uitvoerende activiteiten zijdens TRIVIUM van het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende Zaken van 11 april 1980 (TRB 1986, 61) is uitgesloten.  
 
Artikel 17 Geschillen  
Alle geschillen in de ruimste zin van het woord in verband met de Overeenkomst ontstaan, geschillen over bestaan en geldigheid daarvan inbegrepen, worden beslecht door de 
bevoegde Rechter te Limburg onder uitsluiting van enig ander gerecht.  
 
Artikel 18 Deponering  
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 14 November 2014 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam. 

 

 
	


