ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
STAFA GROUP
Artikel 1.
Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle offerteaanvragen, orders,
bestellingen en overeenkomsten betreffende de levering van zaken aan en het verrichten
van bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de besloten vennootschap Stafa Trading
BV, Stafa Assembly BV, Stafa Retail BV en Stafa Direct BV, gevestigd en kantoorhoudende aan
de Den Engelsman 18, 6026 RB Maarheeze (hierna te noemen: ‘Stafa’).
1.2. De Wederpartij is de leverancier of opdrachtnemer, diens ondergeschikten en/of diens
hulppersonen.
1.3. Alle andere voorwaarden en/of aanvullingen dan wel wijzigingen daarop zijn
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4. Indien Stafa niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stafa in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele verkoop- of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen behoudens na schriftelijke
acceptatie door Stafa.
1.6. Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) zaken, wordt
daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke
aard dan ook.
1.7. Afwijkende
voorwaarden
dienen
uitdrukkelijk
schriftelijk
te
worden
overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen
in deze Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
1.8. Eventuele afwijkende Voorwaarden gelden slechts ten aanzien van de specifieke
overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.9. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stafa en de Wederpartij zullen dan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Artikel 2.
Aanvaarding en bestelling
2.1. Stafa kan de Wederpartij te allen tijde schriftelijk verzoeken een offerte uit te brengen.
Stafa zal samen met een dergelijk verzoek aan de Wederpartij de relevante
(inkoop)specificaties verschaffen.
2.2. Een door de Wederpartij uitgebrachte offerte, als bedoeld in het vorige lid, is als een
bindend aanbod ten opzichte van Stafa aan te merken.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stafa de offerte, als bedoeld
in het vorige lid schriftelijk heeft aanvaard en schriftelijk heeft bevestigd in een order. Op
deze overeenkomst zijn deze Voorwaarden van toepassing.
2.4. Door aanvaarding van een opdracht dan wel order of door met de uitvoering
daarvan aan te vangen, erkent de Wederpartij dat deze Voorwaarden daarop van
toepassing zijn.
2.5. Stafa behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste
order te herroepen, wanneer de Wederpartij deze niet binnen 48 uur na ontvangst van
de bestelling schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging.
2.6. Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke bestelling of order afwijkt, is
Stafa slechts gebonden nadat Stafa zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord
heeft verklaard.
2.7. Het accepteren door Stafa van leveringen of prestaties evenals door haar verrichte
betalingen ter zake impliceren geen erkenning van de afwijkingen. De eventueel bij de
offerte ontvangen documentatie en monsters worden niet door Stafa geretourneerd.
Artikel 3.
Levering
3.1. De levering vindt plaats op het overeengekomen afleveradres en het overeengekomen
tijdstip.
3.2. De levering geschiedt Delivery Duty Paid. Gelost, volgens de geldende Incoterm,
inhoudende dat onder andere alle kosten met betrekking tot transport, verzekering, douane
en overige rechten verbonden aan de levering voor rekening van de Wederpartij zijn,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen of een andere wijze van levering werd
afgesproken conform de geldende Incoterm.
3.3. De Wederpartij is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of
tegelijkertijd met de levering ter beschikking te stellen aan Stafa.
3.4. Stafa is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
3.5. De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de overeenkomst gelden als stipt en
fataal en gelden voor de gehele levering, inclusief de daarbij behorende zaken en/of
documenten.
3.6. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een
overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn kan worden verwacht, dient de
Wederpartij Stafa direct hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
3.7. Indien de Wederpartij enige overeengekomen leveringsdatum, -data of termijn(en)overschrijdt of anderszins in de nakoming van de overeenkomst tekortschiet,
is Stafa bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Wederpartij een
boete op te leggen van 1% van de prijs van de levering per kalenderweek of een deel
daarvan, tot maximaal 10%, welke op de datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar
zal zijn. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat Stafa's recht op nakoming,
schadevergoeding en ontbinding onverlet.
3.8. De wettelijke rente over bedragen die Stafa heeft vooruitbetaald zullen worden
verrekend met te betalen facturen over de periode van het verzuim.
3.9. Stafa heeft het recht de levering uit te stellen. De Wederpartij zal in dit geval de
zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan,
conserveren, beveiligen en verzekeren.
Artikel 4.
Kwaliteit en hoedanigheid van de levering
4.1. De Wederpartij garandeert dat de levering: bij levering van zaken van goede kwaliteit en
vrij van gebreken is; geheel in overeenstemming is met het bepaalde in de overeenkomst, de
opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Stafa voor wat betreft de
eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de levering; geschikt is voor het doel
waarvoor de levering uit de aard van de zaak of zoals blijkt uit de bestelling of order is
bestemd; voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en de overige van
toepassing zijnde (internationale) overheidsvoorschriften; voldoet aan de in de betreffende
tak van handel of industrie gangbare normen en standaarden.
4.2. De Wederpartij zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten, verpakkingen,
grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk belasten. Werkzaamheden die het
milieu negatief kunnen belasten dienen uitdrukkelijk tevoren te worden aangemeld.
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4.3. De Wederpartij houdt zich aan de (internationale) wetten en regels met betrekking tot
arbeidscondities van zijn medewerkers.
4.4. De Wederpartij dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging
van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.
4.5. Indien Stafa constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan
wat de Wederpartij conform dit artikel heeft gegarandeerd, is de Wederpartij in verzuim,
tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Artikel 5.
Intellectuele eigendomsrechten
5.1. De Wederpartij garandeert, met betrekking tot het uitvoeren van een
overeenkomst tot het vervaardigen van of wel onderdelen van zaken, geen
inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten op producten, productieproces
en/of productspecificaties van Stafa.
5.2. Indien op de levering of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten
rusten, verkrijgt Stafa daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een nietexclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie.
5.3. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van
de levering door de Wederpartij, zijn personeel of derden die de Wederpartij bij de
uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, komen bij Stafa te rusten.
5.4. De Wederpartij garandeert dat de levering geen inbreuk maakt op intellectuele
eigendomsrechten van derden.
5.5. De Wederpartij vrijwaart Stafa voor vorderingen van derden wegens (vermeende)
inbreuken ter zake en zal Stafa alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.
5.6. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde zal Stafa – onverminderd het recht op
schadevergoeding - een direct opeisbare boete aan Wederpartij opleggen van € 5.000,00
voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door Wederpartij direct betaald na
eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan Wederpartij.
Artikel 6.
Verpakking en verzending
6.1. De Wederpartij zal te leveren zaken zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk
verpakken en zodanig dat de zending handelbaar is tijdens vervoer en lossen.
6.2. De Wederpartij zal er voor zorgen dat de levering in goede staat de plaats van
bestemming bereikt.
6.3. Stafa heeft te allen tijde het recht de (transport)-verpakkingsmaterialen voor rekening
van de Wederpartij aan deze te retourneren.
6.4. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)-verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Indien op verzoek van de Wederpartij
verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van
de Wederpartij.
6.5. De verpakking, het transport, de opslag en de verwerking van de levering dienen
te voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid,
milieu en arbeidsomstandigheden.
6.6. Indien er van een levering of de verpakking veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient
de Wederpartij deze bladen altijd direct (mee) te leveren.
6.7. De Wederpartij zal de zending merken met het Stafa bestel- referentienummer en
het aantal colli, evenals met correcte NAW-gegevens van het afleveradres. De buitenkant
van het colli zal voorzien zijn van een paklijst met daarin vermeld de inhoud van de zending.
Een levering die niet aan deze eisen voldoet, mag door Stafa worden geweigerd.
Artikel 7.
Keuringen
7.1. Stafa heeft het recht om de levering vóór het moment van aflevering bij de
Wederpartij te laten keuren of auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft
aangewezen. De Wederpartij dient hiervoor kosteloos alle noodzakelijke medewerking te
verlenen.
7.2. De Wederpartij kan aan de resultaten van een keuring vooraf geen rechten ontlenen.
7.3. Stafa heeft het recht de levering bij aflevering op de overeengekomen plaats te keuren
voorafgaand aan acceptatie.
7.4. Indien afkeuring plaatsvindt, stelt Stafa de Wederpartij hiervan in kennis en kan Stafa
naar keuze vervanging of herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding of annulering
van de overeenkomst. Een en ander laat het recht van Stafa op schadevergoeding onverlet.
7.5. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening
van de Wederpartij, behalve de kosten van de door Stafa aangewezen
keuringsfunctionarissen.
7.6. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van de Wederpartij
niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet
worden herhaald, komen de daaruit voor Stafa voortvloeiende kosten voor rekening van de
Wederpartij.
7.7. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal de Wederpartij binnen 5 werkdagen
zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken.
7.8. Indien de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde
termijn, is Stafa gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf
maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en
risico van de Wederpartij.
7.9. Indien de Wederpartij niet binnen 10 werkdagen de afgekeurde geleverde zaken
terughaalt, heeft Stafa het recht de zaken aan de Wederpartij voor diens rekening te
retourneren.
Artikel 8.
Wijzigingen; meer- en minderwerk
8.1. Stafa is gerechtigd de omvang van de levering te wijzigen, ook indien dit meer of minderwerk oplevert. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
8.2. Indien de Wederpartij meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen
prijs of levertijd, zal hij Stafa direct en schriftelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die de
Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde
de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg
zijn van een tekortkoming van de Wederpartij.
Artikel 9.
Prijs, facturering en betaling
9.1. De overeengekomen prijs is vast in een schriftelijk overeengekomen valuta, exclusief
omzetbelasting en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van de Wederpartij tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
9.2. Facturen zijn voorzien van het referentienummer van de bestelling, conform de
bestelling of order. Zolang deze gegevens ontbreken, heeft Stafa het recht de
betalingsverplichting op te schorten. Duplicaten van een rekening dienen als zodanig te
worden gekenmerkt.

9.3 Prijsstijgingen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn en blijven voor
rekening van de Wederpartij, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het
sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan.
9.4. Stafa zal binnen 60 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, na acceptatie van
de levering en na correcte facturering betalen.
9.5. Stafa is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken en
de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
9.6. Stafa heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die de
Wederpartij is verschuldigd aan Stafa.
9.7. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de uitvoering van
de overeenkomst terug te komen.
9.8. Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling heeft Stafa het recht van de Wederpartij te
verlangen dat hij een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt.
Als de Wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij in
verzuim. Stafa heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
de Wederpartij te verhalen.
Artikel 10.
Garantie
10.1. Indien de levering binnen de garantieperiode niet blijkt te voldoen aan het
bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden, zal de Wederpartij voor zijn rekening, op
eerste aanzegging en ter keuze van Stafa de levering binnen een redelijke termijn vervangen,
herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder aan Stafa volgens de wet toekomende
rechten.
10.2. Blijft de Wederpartij in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan
heeft Stafa het recht om, voor rekening van de Wederpartij, over te gaan tot vervanging,
herstel of opnieuw uitvoeren, al dan niet met behulp van derden. Stafa zal de
Wederpartij van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen.
10.3. Indien partijen geen garantieperiode zijn overeengekomen, is de garantieperiode 13
maanden na de datum van (op)levering.
10.4. Voor zaken die zijn bestemd om te worden verwerkt in producten, installaties of
systemen vangt de garantieperiode pas aan op het moment van
(op)levering van die producten, installaties of systemen, met dien verstande dat de
garantieperiode eindigt uiterlijk 24 maanden na de datum van aflevering van de zaken.
10.5. Voor vervangen, herstelde of opnieuw uitgevoerde delen van een levering geldt
opnieuw een garantieperiode, gelijk aan de oorspronkelijke.
Artikel 11.
Overgang van eigendom en risico
11.1. De levering is voor risico van de Wederpartij tot deze op de overeengekomen
plaats van aflevering is aangekomen en door Stafa schriftelijk is geaccepteerd. De
eigendom van de zaken gaat over op Stafa nadat deze zijn geleverd en zo nodig gemonteerd
respectievelijk geïnstalleerd.
11.2. Modellen, monsters, mallen, tekeningen en dergelijke die de Wederpartij ten
behoeve van de levering aanschaft of vervaardigt, worden op het moment dat deze
artikelen bij de Wederpartij worden toegeleverd of door hem zijn vervaardigd, geacht
door Stafa aan de Wederpartij ter beschikking te zijn gesteld.
11.3. Indien Stafa ten behoeve van de levering zaken aan de Wederpartij ter beschikking
heeft gesteld blijven of worden deze eigendom van Stafa en is de Wederpartij verplicht om
deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van Stafa onder zich te houden.
11.4. Zaken ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins, worden eigendom van
Stafa op het moment van hun ontstaan. De Wederpartij wordt geacht de zaken gevormd
te hebben voor Stafa en zal deze nieuwe zaken als eigendom van Stafa houden. De
Wederpartij zal derden die zich op deze zaken willen verhalen op het eigendomsrecht van
Stafa wijzen.
11.5. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, zal de Wederpartij de in dit
artikel genoemde zaken slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en
werkzaamheden ten behoeve van Stafa en deze niet aan derden tonen, tenzij Stafa
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
11.6. De Wederpartij draagt het risico voor vermissing of beschadiging en is gehouden dit
risico voor eigen rekening te verzekeren.
Artikel 12.
Aansprakelijkheid
12.1. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Stafa lijdt als gevolg van aan de
Wederpartij toerekenbare niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de
overeenkomst of van schending van enige andere contractuele of niet contractuele
verplichting. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen omzet- en winstderving, bedrijfsschade en
andere gevolgschade, die Stafa en/of derden dientengevolge mochten lijden.
12.2. De Wederpartij vrijwaart Stafa voor alle vorderingen van derden jegens Stafa
verband houdende met de met de Wederpartij gesloten overeenkomst, daaronder
begrepen aanspraken op grond van een gebrek in door de Wederpartij aan Stafa geleverde
zaken en/of op grond van inbreuk op auteurs- of andere rechten.
12.3. De Wederpartij is ten opzichte van Stafa aansprakelijk voor alle schade die de
Wederpartij, diens personeel of anderen door hem bij de uitvoering van de overeenkomst
betrokken, toebrengen aan Stafa, aan personen werkzaam bij of voor Stafa en/of aan zijn
afnemers.
12.4. De Wederpartij zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van de wet
en/of overeenkomst jegens Stafa voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts
alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en
verzekerd houden. De Wederpartij zal op verzoek van Stafa direct (een gewaarmerkt afschrift
van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen.
12.5. De Wederpartij cedeert hierbij aan Stafa bij voorbaat alle aanspraken op uitkering
van verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor de
Wederpartij tegenover Stafa aansprakelijk is.
Artikel 13.
Ontbinding
13.1. Onverminderd de aan Stafa verder toekomende rechten, is Stafa gerechtigd de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
De Wederpartij in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de
overeenkomst;
De Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling
heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is
geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt/is gelegd
op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden
overdraagt.
13.2. In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij de Wederpartij.
13.3. De Wederpartij zal wat aldoor Stafa is betaald ter zake van de ontbonden
overeenkomst onmiddellijk restitueren.
13.4. In het geval de Wederpartij stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet
zijn toe te rekenen en Stafa deze stelling aanvaardt, heeft Stafa niettemin het recht de
overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar
in rekening brengen.
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Artikel 14.
Informatieplicht en geheimhouding
14.1. De Wederpartij zal Stafa alle informatie verstrekken betreffende de levering die voor
Stafa van belang kan zijn.
14.2. Alle wijzigingen aan producten en verpakkingen worden door Wederpartij aan Stafa
meegedeeld.
14.3. Indien er sprake is van organisatorische veranderingen die van invloed (kunnen)
zijn op de uitvoer van de overeenkomst, zal de Wederpartij Stafa hiervan direct op de
hoogte stellen.
14.4. De Wederpartij zal noch aan niet bij de levering betrokken eigen medewerkers, noch
aan derden vertrouwelijke informatie verstrekken
betreffende de levering en
werkzaamheden ten behoeve van Stafa, tenzij Stafa
hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming heeft verleend.
14.5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stafa is het de Wederpartij
niet toegestaan de naam Stafa in advertenties en andere commerciële uitingen te
gebruiken.
14.6. De Wederpartij is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Stafa te
gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en
blijft eigendom van Stafa.
14.7. De Wederpartij houdt zich aan het in artikel 5 genoemde intellectuele eigendomsrecht,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
14.8. Bij schending van het in deze Inkoopvoorwaarden bepaalde is Wederpartij aan Stafa
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van een nader te bepalen boetebedrag, vast
te stellen aan de hand van de omvang van de geleden schade. Het opleggen, innen of
verrekenen van deze boete laat Stafa's recht op nakoming, volledige schadevergoeding en
ontbinding onverlet.
Artikel 15.
Overdracht van rechten en verplichtingen; uitbesteding
15.1. De Wederpartij zal (werkzaamheden ten behoeve van) de levering of delen daarvan
niet aan derden uitbesteden en zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de
overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Stafa. Aan deze toestemming kunnen redelijke
voorwaarden worden verbonden.
15.2. In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit
de overeenkomst van de Wederpartij is deze verplicht aan Stafa te melden welke
zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies,
die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.
Artikel 16.
Toepasselijk recht, geschillen en vindplaats voorwaarden
16.1. Op overeenkomsten tussen Stafa en de Wederpartij is het Nederlands recht van
toepassing. Deze bepaling is tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij daar woonplaats heeft.
16.2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door
Stafa aangegane overeenkomsten worden berecht in Nederland door de Rechtbank ‘s
Hertogenbosch, tenzij Stafa en de Wederpartij overeenkomen het geschil te onderwerpen
aan arbitrage. Stafa behoudt zich echter het recht voor de Wederpartij te dagvaarden voor
de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Wederpartij.
16.3. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Partijen kunnen een andere vorm
van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
16.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven
onder nummer 17075593 en zullen door Stafa op verzoek kosteloos worden toegezonden.
16.5. 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 Stafa.
16.6. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

