ALGEMENE VOORWAARDEN GreenHub
Gevestigd aan de Sloterkade 128h te (1058 HM) Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Amsterdam onder nummer 70240612, aldaar gedeponeerd d.d.13 juni 2018.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Leverancier: de vennootschap onder firma Greenhub gevestigd aan de Sloterkade 128h te
(1058 HM) Amsterdam ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer
70240612, BTW nummer NL8582.08.866.B01.

2.

Koper: de wederpartij van leverancier bij de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.

Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel andere algemene voorwaarden van
toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, werkzaamheden, opdrachten en
overeenkomsten tussen leverancier en koper, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De
onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met koper,
voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.

2.

Eventuele Algemene Voorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De
Algemene Voorwaarden van koper gelden uitsluitend wanneer deze middels een schriftelijke
bevestiging door leverancier zijn aanvaard.

3.

Zijn onderhavige Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing verklaard op een
overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van
toepassing geacht op alle overeenkomsten tussen leverancier en dezelfde koper.

4.

Leverancier behoudt zich het recht voor, deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te
passen.

Artikel 3 – Offertes
1.

Koper staat er voor in, dat alle relevante informatie voor het opstellen van de offerte en voor
de opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst aan leverancier is verstrekt. Wanneer
deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt (te zijn geweest), behoudt
leverancier zich het recht voor, de met koper overeengekomen prijs voor de door leverancier te
leveren goederen en/of diensten tussentijds eenzijdig aan te passen danwel de uitvoering van
de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

2.

De offertes van leverancier zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door koper
schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.

Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Prijzen
1.
2.

3.

De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede
eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/
of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen. In tegenstelling tot hetgeen in de
vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich
brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt leverancier zich uitdrukkelijk het recht
voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 5 – Betaling
1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in
de offerte of factuur.

2.

Indien koper de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald,
is koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop
de betalingstermijn is verstreken. Tevens is koper met ingang van deze datum tot aan de datum
van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per
kalendermaand verschuldigd aan leverancier. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als
volle maand gerekend.

3.

Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, komen voor rekening van koper. Ingeval koper in gebreke is aan zijn
(betalings)verplichtingen te voldoen, is koper vergoeding verschuldigd van alle kosten die
leverancier maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen
’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 75,00.

4.

Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de
voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de
lopende rente. Leverancier is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod
tot betaling te weigeren, indien koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Leverancier is tevens gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.

Het is koper niet toegestaan een beroep te doen op verrekening.

Artikel 6 - Levering
1.
2.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De koper is
verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking
staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden
opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende
kosten verschuldigd zijn.

3.
4.

5.

6.

Indien leverancier gegevens behoeft van koper in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan leverancier
ter beschikking heeft gesteld.
Leverancier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30
dagen uitvoeren. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om
andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet – dan wel slechts
gedeeltelijk – kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder
kosten te annuleren. Mocht leverancier de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal
leverancier de gedane betaling binnen 30 dagen terugstorten.
Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van
de leveringssituatie op de markt, behoudt leverancier zich het recht voor de levering op te
schorten.
Leverancier behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht
voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding
1.

Leverancier is steeds gerechtigd koper te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.

2.

Leverancier is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien
koper de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt,
één en ander onverminderd het recht van leverancier om schadevergoeding te vorderen.
Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin
van artikel 6:52 BW.

3.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,
welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is leverancier bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.

4.

Leverancier is gerechtigd tussen haar en koper bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog
niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien koper in
verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen die
voor hem uit enige met leverancier gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement of surseance van betaling van koper of bij het stilleggen of liquideren van diens
bedrijf, één en ander onverminderd het recht van leverancier om schadevergoeding te
vorderen.

5.

De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor omschreven gevallen
steeds voor rekening en risico van koper.

6.

Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van koper voor reeds geleverde
diensten c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de
vordering van leverancier m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door leverancier reeds is
uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

7.

Indien de koper: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel

beslag op het geheel of gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der
wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens leverancier na schriftelijke
ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte
daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking
en overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat
c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt koper
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar
zijn.
8.

Onverminderd het overigens in de overeenkomst bepaalde, is leverancier in de bovengenoemde
gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar
toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het
recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
daartoe is vereist: (a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe
strekkende schriftelijke mededeling aan koper; en /of (b) enig door de koper aan leverancier
verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren
eerst van koper zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn
betalingsverplichtingen.

9.

Indien leverancier wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van
omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen
van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, arbeidsongeschiktheid,
arbeidsongeregeldheden onder het personeel van leverancier, gedragingen van koper,
vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie leverancier op
enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), verdwijnen van
computerbestanden, storingen in het netwerk van de betrokken
telecommunicatiemaatschappij(en), volledige bezetting van inbellijnen, overbelasting van het
net, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van leverancier of
derden die diensten aan leverancier leveren en andere storingen die buiten de macht van
leverancier liggen, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de
overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan koper zonder gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 8 – Beperking van aansprakelijkheid
1.

Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. De bepalingen uit dit artikel zijn eveneens van
toepassing op door leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2.

Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van koper, behoudens schade
voortspruitend uit een opzettelijke fout aan de zijde van leverancier.

3.

In geval van toerekenbare niet, niet-tijdige of niet-volledige levering, reikt de
aansprakelijkheid van leverancier niet verder dan, en is aan de plicht tot vergoeding van
schade voldaan door hetgeen door koper is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog te
leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar keuze van leverancier. Voor
het geval alsnog leveren, herstellen of verbetering niet meer mogelijk is, zal leverancier de
geleverde zaken tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen.

4.

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als vervolg van
persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of
welke andere schade dan ook.

5.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid van leverancier uit hoofde
van wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

6.

Indien leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het bedrag van betreffende levering, althans dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

8.

a.

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene
Voorwaarden.

b.

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier kunnen
worden toegerekend.

c.

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade als bedoeld in
deze Algemene Voorwaarden.

Indien – niettegenstaande de in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting – enige
aansprakelijkheid terzake van schade op leverancier mocht rusten en leverancier uit hoofde
van deze aansprakelijkheid gehouden is tot het doen van enige uitkering tot schadevergoeding
zal de hoogte van deze uitkering te allen tijde beperkt zijn tot het in dat specifieke geval door
de assuradeur van leverancier uit te keren bedrag.

Artikel 9 – Overdracht
1.

Partijen mogen hun rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uitsluitend
overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die deze
toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden of uitstellen. In afwijking van het
voorgaande is leverancier gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst over te dragen aan een dochtermaatschappij (in de zin van artikel 2:24a
Burgerlijk Wetboek) of groepsmaatschappij (in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) van
leverancier, dan wel aan een koper van alle of een substantieel deel van de activa van
leverancier.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
1.

Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat
koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde
van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het
verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in
de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2.

De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan
overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af
te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te
verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze
zaken niet op de koper is overgegaan.

3.

De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig te
bewaren.

4.

Leverancier is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij
de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de
facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

Artikel 11– Overmacht
1.

Geen der partijen is aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van enige verplichting
uit hoofde van de overeenkomst, indien niet of niet-tijdige nakoming het gevolg is van
omstandigheden die buiten de macht van de betreffende partij liggen, inclusief doch niet
beperkt tot natuurrampen, oorlog en terrorisme. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de
betalingsverplichtingen van partijen.

Artikel 12 – Overige bepalingen
1.

Het niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen door een partij van enig recht uit overeenkomst
houdt geen afstand van recht in door die partij noch een afstand van enig ander recht uit de
overeenkomst. De rechten en aanspraken voortvloeiende uit de overeenkomst laten onverlet
enige rechten en aanspraken die aan een partij op grond van toepasselijk recht worden
toegekend.

2.

Indien enige bepaling uit de overeenkomst niet geldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit
de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan.

3.

Leverancier behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht
voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

4.

Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van onderhavige voorwaarden worden toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe
en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten
gelden op grond van het feit dat leverancier onderhavige voorwaarden soepel toepast.

5.

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met koper nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van volledig van toepassing, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal
deze worden vervangen door een door leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare,
vergelijkbare bepaling.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.

Op alle door leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten, zijn het Nederlands recht en
onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

2.

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt
beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere
overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van leverancier, tenzij een
dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat leverancier met koper kan
overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

