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1.1   Deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna: deze “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige 

door Markhorst gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.

1.2   Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door Markhorst te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van 

een (potentiële) wederpartij van Markhorst, evenals de van het concern waar die wederpartij toe behoort deel uitmakende rechts-

personen (hierna: de “Leverancier”), geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een 

dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

1.3 Indien een leverancier zich wenst te beroepen op de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene  

 Voorwaarden, dan kan en zal Markhorst deze niet accepteren. Ingeval van onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden of verschil-

 len tussen taalversies van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de oorspronkelijke Nederlandstalige versie. Ingeval van on- 

 verenigbaar heden, tegenstrijdigheden of verschillen tussen deze Algemene Voorwaarden en enige Offerte of Overeenkomst 

 zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Offerte of Overeenkomst.

1.4   Een aanbod van de Leverancier – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – (hierna: “Offerte”) kan na acceptatie daarvan 

door Markhorst niet meer worden ingetrokken door de Leverancier.

1.5   Een verzoek van Markhorst aan de Leverancier tot het uitbrengen van een Offerte is vrijblijvend en kan vormvrij worden herroepen.

1.6   Indien in een Offerte meerdere producten en/of diensten worden aangeboden en per product/dienst een prijs wordt genoemd, 

dan heeft Markhorst het recht om slechts een deel van de aangeboden producten en/of diensten te accepteren tegen de daarvoor 

genoemde prijs.

1.7  Een schriftelijk document waarin (een deel van) de door Markhorst bij de Leverancier geplaatste aankooporder(s) tot levering aan 

Markhorst van producten en/of diensten is neergelegd is voor Markhorst bindend, tenzij Markhorst er binnen twee (2) werkdagen 

te rekenen vanaf de datum van de bestelling schriftelijk van afziet.

1.8   De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Markhorst slechts bindend indien en zodra deze van 

de zijde van Markhorst schriftelijk is bevestigd c.q. ondertekend (hierna: “Overeenkomst”).

1.9   Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en de Leverancier niettemin met instemming van Markhorst een aan-

vang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, zal de inhoud van de Offerte als Overeenkomst gelden.

1.10  Als Markhorst in een verzoek tot het uitbrengen van een Offerte of anderszins verwijst (of in het verleden heeft verwezen) naar 

 technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere vereisten, specificaties en/of regelgeving dan vormen deze onderdeel van de Over- 

 eenkomst. De Leverancier wordt geacht bekend te zijn met de inhoud, reikwijdte en gevolgen van het vorenbedoelde, tenzij de 

 Leveracier Markhorst onmiddellijk schriftelijk bevestigt dat en in hoeverre dit niet het geval is. Markhorst zal de Leverancier  

 desgevraagd nader informeren inzake dergelijke vereisten, specificaties en/of regelgeving.

2.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door de Leverancier op enig moment opgegeven prijzen ex-

 clusief eventuele BTW. De prijs omvat alle kosten die in verband met de producten tot en met de aflevering worden gemaakt.

2.2  Alle door de Leverancier op enig moment opgegeven prijzen zijn vast en kunnen niet zonder de voorafgaande schriftelijke instem-

 ming van Markhorst worden verhoogd.

2.3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan betaling door Markhorst aan de Leverancier pas geschieden na ont-

 vangst door Markhorst van een duidelijk leesbaar en begrijpelijke factuur van de Leverancier. Op de factuur zal in ieder geval 

 het volgende zijn vermeld: het nummer en de dagtekening van de order of de overeenkomst, het afleveradres, de afleverdatum, 

 de netto-prijs, het eventuele type-, serie- en apparaatnummer en een specificatie per bestelling. De Leverancier zal het verschul-

 digde bedrag niet eerder factureren dan op de datum van aflevering van de producten. Facturen zullen overeenstemmen met de 

 order en de hoeveelheid afgeleverde producten en zullen worden ingediend in tweevoud. Betaling van facturen houdt op geen 

 enkele wijze afstand van recht in.

Markhorst, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5521 DB) Eersel (Nederland) aan de Kerver 4, (hierna te noemen: “Markhorst”).

Algemene inkoopvoorwaarden Markhorst

1. Totstandkoming van de overeenkomst

2. Prijzen en betaling

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl



2.4  In navolging van artikel 2.3 zal betaling pas plaatsvinden indien de producten zijn goedgekeurd ingevolge artikel 7 van deze 

 Algemene Voorwaarden en er ontvangst heeft plaatsgevonden van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en 

 garantiecertificaten, de bedieningsinstructies – voor zover overeengekomen – zijn uitgevoerd en de factuur voldoet aan de in 

 artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden omschreven eisen. Indien daaromtrent tussen partijen niets anders is overeengeko-

 men, geschiedt betaling uiterlijk binnen zestig (60) dagen na facturering.

2.5  Markhorst heeft te allen tijde de bevoegdheid om een of meerdere schulden aan de Leverancier, uit welke hoofde dan ook, te 

 verrekenen met een of meerdere vorderingen op de Leverancier, uit welke hoofde dan ook.

2.6  De Leverancier is niet gerechtigd tot opschorting van enige verplichting en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

2.7  Indien en voor zover Markhorst de op enig moment aan de Leverancier verschuldigde bedragen niet tijdig, althans niet binnen 

 een termijn van zestig (60) dagen na factuurdatum betaalt, zijn alle vorderingen van de Leverancier op Markhorst, uit welke hoof

 de dan ook, onmiddellijk opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een 

 maand voor een volle gerekend.

2.8  Indien en voor zover de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, 

 is Markhorst bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Leverancier op te schorten, totdat nakoming is geschied of 

 zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien Markhorst redenen heeft om te twijfelen aan de bereidheid van de Leverancier tot na-

 koming en/of betaling c.q. de kredietwaardigheid van de Leverancier.

2.9  De Leverancier is verplicht om alle kosten aan Markhorst te vergoeden die Markhorst maakt als gevolg van enige tekortkoming in 

 de nakoming zijdens de Leverancier, zulks inclusief doch niet uitsluitend:

a) kosten verband houdende met het opstellen en verzenden van verzoeken tot nakoming, het voeren van schikkingsonderhande-

 lingen en overige handelingen ter voorbereiding van eventuele gerechtelijke procedures;

b)  declaraties van advocaten ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde 

bedragen te boven gaan, griffierechten, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten.

2.10  Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Leverancier dan meldt de Leverancier dit binnen 24 uur aan Mark-horst.

3.1  De Leverancier is verplicht om alle producten en diensten te leveren conform de overeengekomen afspraken tussen Markhorst 

 en de Leverancier, dan wel bij gebrek aan afspraken ter zake, conform de afleveringscondities uit de “Incoterms 2017”, uitgegeven 

 door de Internationale Kamer van Koophandel. Dit betekent onder andere dat de producten en diensten dienen te voldoen aan 

 de geldende kwaliteit en kwantiteit en dat ze geleverd dienen te worden op de geldende leverdatum.

3.2 Verzuim van de Leverancier treedt in zonder ingebrekestelling door levering in strijd met het voorgaande lid van dit artikel. In 

 een dergelijk geval is Markhorst bevoegd om, naar eigen goeddunken, alsnog nakoming te verlangen, de Overeenkomst geheel 

 of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist of de Ove-

 eenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Een en ander zonder dat Markhorst enige vorm van (schade)vergoeding, hoe 

 ook genaamd, is verschuldigd aan de Leverancier. In een dergelijk geval is de Leverancier verplicht om de geleden schade en 

 gemaakte kosten te vergoeden. Voornoemde onverminderd alle aan Markhorst uit hoofde van de wet toekomende rechten.

3.3  De Leverancier draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de producten tot de tijd dat deze zijn afgeleverd. De Leverancier 

sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst voor vervoer van de producten en zorgt daarbij voor een adequate verzekering.

3.4 Markhorst is bevoegd om producten die niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteit en/of kwantiteit voor risico en rekening 

 van de Leverancier aan de Leverancier te retourneren.

3.5  Markhorst is bevoegd om producten die zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Markhorst zijn geleverd vóór 

 de geldende leverdatum, naar eigen goeddunken, te weigeren of de kosten voor verzekering en opslag van die producten vanaf 

 de effectieve leverdatum tot de geldende leverdatum bij de Leverancier in rekening te brengen. Deze kosten worden gefixeerd op 

 twee (2) procent van de totale aankoopwaarde per maand. Voor de berekening van de periode wordt een gedeelte van een 

 maand voor een volle gerekend.

3.6  Markhorst is bevoegd om opgegeven leverdata te wijzigen of geplande verzendingen op te schorten. Markhorst stelt de Leveran-

 cier hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis. De Leverancier is in een dergelijk geval verplicht om de producten op te 

 slaan, te verzekeren en in goede toestand te behouden tot de daadwerkelijke levering. De hieraan verbonden kosten komen voor 

 rekening van de Leverancier.

3. Uitvoering en levertijd
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3.7  De Leverancier is gehouden gevolg te geven aan de aanwijzingen van Markhorst omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, 

 inclusief maar niet beperkt tot transport, routing en verzekering.

4.1  De in artikel 2.1. van deze Algemene Voorwaarden bedoelde prijzen omvatten een behoorlijke verpakking, beveiliging en etikette-

 ring van de producten conform de aanwijzingen van Markhorst. Voldoen de verpakking en/of de labels niet c.q. ontbreken ze 

 dan is de Leverancier verplicht om de als gevolg hiervan geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden. De Leverancier vrij-

 waart Markhorst voor aanspraken van derden verband houdende met de verpakking en/of labels.

4.2 Markhorst is niet gehouden tot het aan de Leverancier retourneren van containers en/of verpakkingen. Markhorst retourneert 

 containers en/of verpakkingen enkel indien en voor zover dit uitdrukkelijk is vermeld op de facturen. Retourzendingen vinden 

 plaats voor rekening en risico van de Leverancier. Markhorst behoudt zich het recht voor om alle containers en/of verpakkingen 

 aan de Leverancier te retourneren.

4.3 De Leverancier is verplicht om Markhorst alle door Markhorst gevraagde documenten, evenals de documenten die vereist zijn 

 op grond van geldende wet- en regelgeving, te verstrekken, conform de aanwijzingen van Markhorst en ten laatste bij levering 

 van de producten en/of diensten. Markhorst is bevoegd om levering van producten en/of diensten te weigeren indien vereiste 

 documenten ontbreken. In dat geval worden de producten en/of diensten geacht niet te zijn geleverd.

4.4  De Leverancier is gehouden om Markhorst steeds te voorzien van alle vereiste medewerking, assistentie, informatie, documen-

 ten en gegevens. Te meer ingeval van eventuele onwenselijke gevolgen (voor de gezondheid en het milieu), disfunctionele pro-

 ducten, terugroepingen en verzoeken van autoriteiten.

5.1  De eigendom van de producten gaat op het moment van aflevering over op Markhorst, tenzij partijen schriftelijk anders overeen-

 komen. De Leverancier is daarnaast verplicht om de producten aan Markhorst te leveren vrij verbintenisrechtelijke en goederen-

 rechtelijke beperkingen, zoals pandrechten, bezwaringen of andersoortige beperkingen en vrij van eigendomsvoorbehoud.

5.2  Markhorst is bevoegd om van de Leverancier te verlangen dat de eigendom van producten overgaat op Markhorst voordat ze 

 conform artikel 3.1. van deze Algemene Voorwaarden zijn geleverd. In dat geval is de Leverancier tot het moment van levering 

 conform artikel 3.1. van deze Algemene Voorwaarden verplicht om de producten namens Markhorst te houden, ze apart voor ei-

 gen rekening en risico op te slaan en ze te labelen als zijnde eigendom van Markhorst. De Leverancier vrijwaart Markhorst voor 

 schade aan of diefstal van deze producten. Indien en zodra een derde enig recht vordert met betrekking tot deze producten en/

 of beslag legt op deze producten, is de Leverancier verplicht om die derde onmiddellijk ervan op de hoogte te stellen dat de 

 producten in eigendom toebehoren aan Markhorst. De Leverancier is daarnaast verplicht om Markhorst onverwijld te informeren 

 inzake enige vordering en/of inbeslagname. Markhorst is te allen tijde bevoegd om zich het bezit te verschaffen van de haar in 

 eigendom toebehorende producten, al dan niet door ze op te (laten) halen van de locatie waar deze zijn opgeslagen door of 

 namens de Leverancier. Markhorst en door haar aangewezen vertegenwoordigers zijn in dit kader steeds bevoegd om enig ter-

 rein/magazijn van de Leverancier te betreden.

5.3  De Leverancier is verplicht om de producten die ex artikel 5.2. van deze Algemene Voorwaarden eigendom zijn van Markhorst te 

 verzekeren bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, totdat de desbetreffende producten geleverd zijn conform artikel 

 3.1. van deze Algemene Voorwaarden.

5.4  Indien en voor zover Markhorst de producten aan de Leverancier betaalt voordat de producten zijn geleverd conform artikel 3.1. 

 van deze Algemene Voorwaarden, verkrijgt Markhorst vanaf de datum van betaling het eigendom van de betaalde producten. De 

 artikelen 5.2. en 5.3. van deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

6.1   De Leverancier is verplicht om zich te vergewissen van de doeleinden waarvoor de producten en/of diensten bedoeld zijn. Indien 

de Leverancier dit nalaat, wordt aangenomen dat de Leverancier van dergelijke doeleinden volledig op de hoogte is, evenals van 

de omstandigheden waaronder de levering van de producten en/of de uitvoering van de diensten, al dan niet in verband met de 

doeleinden, plaats dient te vinden.
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6.2  De Leverancier garandeert Markhorst dat:

a)  alle producten en, al naar gelang, alle diensten (blijvend) voldoen aan de specificaties en vereisten zoals nader uiteengezet in de 

Overeenkomst;

b)  alle producten, bij het ontbreken van specificaties en/of vereisten in de Overeenkomst, (blijvend) voldoen aan de door Markhorst 

gegeven omschrijving, identiek zijn aan de relevante door Markhorst goedgekeurde proefmonsters en/of (blijvend) voldoen aan 

de redelijke verwachtingen van Markhorst;

c) alle producten vrij zijn en blijven van gebreken in onder andere materialen, productie(methodes) en design;

d)  alle aspecten van alle producten en, al naar gelang, alle diensten voldoen aan alle geldende (ook nationale en meer lokale) wet- en 

regelgeving, zoals die van kracht is op het overeengekomen c.q. feitelijke moment van levering, ongeacht of de producten gebruikt 

zullen worden in of buiten de EU;

e) de producten geschikt zijn en blijven voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn.

6.3   De Leverancier is verplicht om Markhorst op eerste verzoek en binnen achtenveertig (48) uur na het verzoek te voorzien van een 

gecertificeerde kopie van de testrapporten, certificaten van oorsprong en andere relevante documenten ter zake het al dan niet 

voldoen aan de in het vorige lid bedoelde garanties.

7.1   Markhorst is niet verplicht om de producten bij levering te inspecteren. Markhorst kan de geleverde producten van tijd tot tijd testen.

7.2   Ingeval van enig gebrek of non-conformiteit is Markhorst bevoegd om, naar eigen goeddunken, alsnog deugdelijke nakoming te 

verlangen van de Leverancier, van de Leverancier te verlangen dat hij de producten en/of diensten voor eigen rekening en risico en 

binnen een redelijke alsdan door Markhorst vast te stellen periode aanvult, vervangt, repareert, opnieuw uitvoert, etc., de Over-

eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn ver-

eist of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Zulks zonder dat Markhorst enige vorm van (schade)vergoeding, 

hoe ook genaamd, is verschuldigd aan de Leverancier. In een dergelijk geval is de Leverancier verplicht om de als gevolg hiervan 

door Markhorst geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden. Een en ander onverminderd alle aan Markhorst uit hoofde van 

de wet toekomende rechten.

7.3   Indien Markhorst van de Leverancier verlangt dat de producten worden aangevuld, vervangen of gerepareerd dan wel, al naar 

gelang, dat de diensten opnieuw worden uitgevoerd én de Leverancier verzuimt om dit binnen de redelijke periode als bedoeld in 

artikel 7.2. van deze Algemene Voorwaarden te doen c.q. de producten en/of diensten zijn zonder vertraging nodig, is Markhorst 

bevoegd om een en ander zelf te doen of een derde daartoe te instrueren, zulks voor rekening en risico van de Leverancier.

7.4   Markhorst is ingeval van enig gebrek en/of non-conformiteit steeds bevoegd om, naar eigen goeddunken, een volledige levering 

dan wel een deel daarvan te weigeren en/of voor rekening en risico van de Leverancier te retourneren. Dit geldt ook, indien het 

gebrek en/of de non-conformiteit van ondergeschikte aard is en/of slechts ziet op een gedeelte van, al dan niet in bulk, geleverde 

producten. Een en ander onverminderd alle aan Markhorst uit hoofde van de wet toekomende rechten en zonder dat Markhorst 

enige vorm van (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, is verschuldigd aan de Leverancier.

8.1   Behoudens indien en voor zover de geleden schade en/of gemaakte kosten in verband met het aanbod, de verkoop en/of de leve-

ring van producten en/of diensten door c.q. van de Leverancier, het rechtstreekse gevolg zijn van opzet, grove schuld of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van Markhorst, is de Leverancier aansprakelijk en verplicht om een en ander te vergoeden.

8.2   De Leverancier vrijwaart Markhorst voor aanspraken van derden verband houdende met geleden schade en/of gemaakte kosten 

in verband met het aanbod, de verkoop en de levering van producten en/of diensten door dan wel van de Leverancier.

8.3   De Leverancier is verplicht om Markhorst onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien en zodra er redelijke grond is te vre-

zen voor veiligheidsrisico’s met betrekking tot al dan niet reeds geleverde producten en/of diensten afkomstig van de Leverancier en/

of voor eventuele problemen of moeilijkheden in verband met hetgeen is voorgeschreven door geldende wet- en regelgeving.

8.4   De noodzaak, aard en urgentie van een terugroeping, inclusief maar niet beperkt tot de producten en alle (half)producten waarin 

de betreffende producten zijn gebruikt, wordt uitsluitend door Markhorst vastgesteld. Iedere terugroeping wordt door Markhorst 

gecoördineerd. De Leverancier zal meewerken aan een terugroeping, naar behoren, met volledige inzet en kennis en rekening 

houdend met redelijke instructies en/of aanwijzingen van Markhorst. De Leverancier is verplicht om de geleden schade en/of 

7. Gebrekkige producten

8. Aansprakelijkheid
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gemaakte kosten in verband met een terugroeping te vergoeden. De Leverancier vrijwaart Markhorst voor aanspraken van derden 

in verband met een terugroeping.

8.5   De Leverancier is verplicht om zich blijvend deugdelijk te verzekeren zoals vereist door geldende wet- en regelgeving en/of in 

verband met de voor hem uit deze Algemene Voorwaarden mogelijk voortvloeiende aansprakelijkheden en Markhorst op eerste 

verzoek een afschrift te doen toekomen van de betreffende polissen en bewijzen van tijdige betalingen van de premies. Indien en 

zodra de Leverancier deze verplichtingen niet onverkort en onverwijld nakomt, is Markhorst bevoegd om de benodigde verzeke-

ringen af te sluiten, namens en voor rekening van de Leverancier.

9.1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn en blijven eventuele intellectuele eigendomsrechten op speciaal door 

Leverancier voor Markhorst ontwikkelde producten, alsmede programmatuur of software, bij Markhorst berusten, dan wel zullen 

aan Markhorst worden overgedragen. 

9.2   Ten aanzien van niet speciaal voor Markhorst ontwikkelde producten, alsmede programmatuur of software, verleent de Leveran-

cier aan Markhorst een licentie met betrekking tot het gebruik van bedoelde producten.

9.3  Voor zover voor de overdracht van de in 9.1 en 9.2 bedoelde rechten een speciale akte nodig is, verklaart de Leverancier reeds nu 

zijn medewerking daaraan te zullen verlenen.

9.4   De Leverancier verklaart en garandeert dat de producten en diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en/

of knowhow van derden. De Leverancier is verplicht om de geleden schade en/of gemaakte kosten in verband hiermee te vergoe-

den. De Leverancier vrijwaart Markhorst voor hiermee verband houdende aanspraken van derden.

10.1   De Leverancier verplicht zich ertoe om geheimhouding te betrachten tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van 

Markhorst die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.

10.2   Iedere Offerte en Overeenkomst is strikt vertrouwelijk. De Leverancier zal deze niet gebruiken en/of openbaren, ook niet voor 

marketing en/of commerciële doeleinden.

10.3   Indien de Leverancier uit hoofde van een verplichting krachtens de wet, een verbindend voorschrift of krachtens verbindende regelge-

ving bepaalde informatie openbaar moet maken, zal zij Markhorst voorafgaand aan die openbaarmaking tijdig schriftelijk informeren.

11.1   Indien Markhorst haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst niet kan nakomen en/of wordt verhinderd om levering 

te accepteren door overmacht of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals onverwachte gebreken en/of storingen 

bij Markhorst of bij haar toeleveranciers, transportmoeilijkheden dan wel iedere andere oorzaak buiten de redelijke controle van 

Markhorst, heeft Markhorst het recht om, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip 

uit te voeren, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige inge-

brekestelling zal zijn vereist of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door de Leverancier hiervan schriftelijk 

in kennis te stellen. Een en ander onverminderd alle aan Markhorst uit hoofde van de wet toekomende rechten en zonder dat 

Markhorst enige vorm van (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, is verschuldigd aan de Leverancier.

11.2   Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de Le-

verancier het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Markhorst daarvoor enige vorm van 

(schade)vergoeding, hoe ook genaamd, is verschuldigd aan de Leverancier.

12.1   Indien, zodra en voor zolang de Leverancier één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Markhorst uit hoofde van een Over-

eenkomst, enige andersoortige overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is de 

Leverancier van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft Markhorst het recht om de Overeen-

komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist of 
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om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door de Leverancier hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

12.2   Indien en zodra de Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van be-

taling aanvraagt, dan wel inzake de Leverancier een aanvraag is ingediend inzake vergelijkbare procedures als genoemd in Bijlage 

A en B bij de Verordening (EG) Nr. 1346/2000 van de Europese Raad van 29 mei 2000, of door beslaglegging, onder curatelestelling 

of anderszins de vrije beschikkings(bevoegdheid) over zijn vermogen of delen daarvan verliest, heeft Markhorst het recht om de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn 

vereist of om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door de Leverancier hiervan schriftelijk in kennis te stellen, 

tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst, enige andersoortige overeenkomst en/of deze Algemene Voor-

waarden voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

12.3   Markhorst heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat 

enige ingebrekestelling zal zijn vereist of om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door de Leverancier hiervan 

schriftelijk in kennis te stellen, indien:

a)  zich met betrekking tot de Leverancier een gebeurtenis voordoet op grond van de jurisdictie waar de Leverancier is gevestigd, 

kantoor houdt en/of handel drijft, die analoog is aan de in artikel 12.2. van deze Algemene Voorwaarden bedoelde gebeurtenissen;

b)  de Leverancier wordt ontbonden, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, geliquideerd, afgerond, stopgezet 

of naar het buitenland wordt verplaatst of een relevant besluit daartoe wordt aangenomen;

c)  zich een wijziging voordoet in de daadwerkelijke zeggenschap over Markhorst of, al naar gelang, over de Leverancier; dan wel 

indien Markhorst of, al naar gelang, de Leverancier betrokken is bij of het onderwerp is van een fusie, spin-off of splitsing, inclusief 

een juridische fusie en/of juridische splitsing, waarbij “zeggenschap” wordt begrepen als de bevoegdheid om, direct of indirect, de 

koers van het management en het beleid van een (rechts)persoon, entiteit of juridische entiteit te bepalen of vast te stellen;

d)  de Leverancier betrokken raakt bij onderhandelingen met één of meer van zijn schuldeisers dan wel een andere stap zet met het 

oog op de algemene aanpassing of herschikking van zijn schulden.

12.4   De Leverancier is verplicht om alle geleden schade en/of gemaakte kosten als gevolg van enige in dit artikel bedoelde opschorting, 

ontbinding of opzegging te vergoeden. Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd alle overige aan Markhorst uit hoofde van 

de wet toekomende rechten en met dien verstande dat Markhorst geen enkele vorm van (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, 

is verschuldigd aan de Leverancier.

13.1   De Leverancier zal de verplichtingen uit de artikelen 9 en 10 van deze Algemene Voorwaarden ook opleggen aan de personen die 

hij de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst laat verrichten. Indien de Overeenkomst eindigt, blijven de artikelen 9 

en 10 onverkort van kracht tussen Markhorst en de Leverancier.

13.2   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar mocht zijn c.q. verklaard mocht worden, 

zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet laten en zullen Markhorst en de 

Leverancier overleggen en, voor zover wettelijk toegestaan, met betrekking tot de ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepaling 

zodanig nader overeenkomen, dat de betreffende bepaling wordt vervangen door geldige, uitvoerbare en rechtskracht hebbende 

bepalingen, met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

13.3   De Leverancier is zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Markhorst niet bevoegd om zijn rechten uit hoofde van een 

Offerte of Overeenkomst dan wel zijn rechtsverhouding op grond daarvan over te dragen, te cederen of te bezwaren.

13.4   Markhorst is bevoegd om haar rechten uit hoofde van een Offerte of Overeenkomst dan wel haar rechtsverhouding op grond 

daarvan over te dragen, te cederen of te bezwaren. De Leverancier wordt geacht daar reeds nu voor alsdan toestemming voor 

te hebben gegeven en verplicht zich ertoe om Makhorst steeds te voorzien van alle daarvoor vereiste medewerking, assistentie, 

informatie, documenten en gegevens.

13.5   De Leverancier is zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Markhorst niet bevoegd om zijn verplichtingen uit hoofde 

van een Offerte of Overeenkomst uit te besteden. Indien en voor zover Markhorst instemt met het door de Leverancier uitbeste-

den van bepaalde verplichtingen, garandeert de Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk en onvoorwaardelijk de deug-

delijke en tijdige nakoming van dergelijke verplichtingen door de door de Leverancier aangewezen derde. De Leverancier is naast 

laatstbedoelde derde hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade en/of gemaakte kosten.

13.6   Markhorst kan haar in deze Algemene Voorwaarden omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan de Leveran-

cier gelieerde onderneming. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden door Markhorst zijn toegestaan, 

met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke vereisten.
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13.7   Waar in deze Algemene Voorwaarden “schriftelijk” wordt gebruikt, wordt hieronder mede begrepen elektronische gegevensover-

dracht per fax, e-mail, internet, EDI, dan wel via enig ander gebruikelijk (elektronisch) handelsmedium.

13.8   Waar in deze Algemene Voorwaarden “geleden schade en/of gemaakte kosten” wordt gebruikt, omvat dit onder andere, doch niet 

uitsluitend, materiaalkosten, transportkosten, reiskosten, arbeidskosten, kosten gemaakt om bestelde producten en/of diensten 

te vervangen, kosten van materialen van andere leveranciers die onbruikbaar zijn geworden, geleden verlies, gederfde winst, ge-

derfde overeenkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, verlies vanwege bedrijfsonderbrekingen of stillegging van 

de productie en/of de onderneming. Een en ander ongeacht of de schade is geleden en/of de kosten zijn gemaakt door of ten 

behoeve van Markhorst, haar ondergeschikten en/of derden betrokken bij de uitvoering van enige overeenkomst.

14.1   De Leverancier verklaart en garandeert dat binnen zijn hele productieketen blijvend wordt gehandeld, ingekocht en geproduceerd 

op basis van de (internationaal) geaccepteerde sociale en ethische richtlijnen en normen. De Leverancier verklaart en garandeert 

dat hij en zijn hele productieketen niet alleen blijvend voldoen aan de eigen binnenlandse (arbeids)wetgeving, maar ook aan de 

geldende conventies en protocollen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens van de Verenigde Naties. 

15.1   Op alle door Markhorst verrichte handelingen, waaronder iedere Offerte, Overeenkomst en andere door haar gesloten overeen-

komsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopvedrag (CISG) en/of andere 

internationale koopverdragen met betrekking tot roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2   Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige Offerte, Overeenkomst, enige andere door Markhorst gesloten 

overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht 

door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

         Eersel, september 2017
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