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ART. 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen, op alle met ons gesloten
overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen met niet consumenten.
1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
overeengekomen, van de hand gewezen.
1.3 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor
een bepaalde overeenkomst, kan de koper geen recht ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
1.4 Naast deze voorwaarden zijn tevens van toepassing alle voorwaarden en instructies van
toeleveranciers van Paul Company met betrekking tot de verkochte en/of geleverde zaken, voor
zover die niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden en voor zover die door Paul Company
aan de koper zijn medegedeeld.
ART. 2 AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 De overeenkomst komt tot stand bij de bestelling door de koper. De alsdan door Paul Company
opgegeven prijzen en voorwaarden zijn, behoudens drukfouten en prijs- of modelwijzingen,
bindend.
2.3 Koper is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze
noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Paul Company te verstrekken. Koper
staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie.
ART. 3 WIJZIGINGEN
3.1 Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden en wijzigingen in de koopovereenkomst die
niet onder art 3.2 vallen zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Paul
Company zijn bevestigd.
3.2 Paul Company is gerechtigd om, zolang de overeenkomst nog niet volledig is nagekomen, de
overeenkomst te annuleren zonder hiervan enige vergoeding verschuldigd te zijn. Paul Company zal
koper hierover dan zo snel mogelijk informeren.
ART. 4 PRIJZEN
4.1 Alle prijzen zijn exclusief vrachtkosten en exclusief BTW/TVA en andere belastingen en/of heffingen
van overheidswege in de ruimste zin van het woord.
4.2 De prijzen van Paul Company zijn gebaseerd op een normale, ongehinderde transportmogelijkheid.
Extra kosten welke door onvolledige lading, blokkering van transportwegen of andere onvoorziene
oorzaken ontstaan, komen ten laste van de koper.
4.3 De prijslijst van Paul Company is altijd vrijblijvend en kan aan veranderingen onderhevig zijn.
ART. 5 BETALING
5.1 De betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum
en zonder verrekening of opschorting.
5.2 Bij een eerste levering dient de koper te betalen op basis van vooruitbetaling.
5.3 Indien Paul Company van haar kredietverzekering een negatief advies krijgt voor het factuurbedrag
van de overeenkomst met de koper, is Paul Company gerechtigd de overeenkomst te annuleren,
dan wel de levering uit te stellen tot na ontvangst van een volledige vooruitbetaling van de koper.
5.4 Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim en is Paul Company gerechtigd, een
rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag aan de koper in rekening te brengen. Alle
aan de koper verleende en nog te verlenen kortingen wegens voortijdige betaling komen te
vervallen indien sprake is van overschrijding van enige betalingstermijn.
5.5 Naast hetgeen vermeld in artikel 5.5 als voornoemd, komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, die Paul Company moet maken ter inning van het door de koper aan
haar verschuldigde, ten lasten van de koper.

5.6
5.7
5.8
5.9

Het niet nakomen door de koper van enige betalingsverplichting heeft van rechtswege de
onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen, die door de koper aan Paul Company
verschuldigd zijn, uit welke hoofde dan ook.
Het niet-nakomen door de koper van enige betalingsverplichting geeft Paul Company het recht
eventuele volgende leveringen op te schorten, dan wel te ontbinden.
Paul Company behoudt zich te allen tijde het recht voor, vooraf (contante) betaling te verlangen,
dan wel te verlangen dat door de koper, op voor Paul Company aanvaardbare wijze, zekerheid
wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van de koper.
De betaling dient te geschieden in de valuta waarin de schuld in de schriftelijke overeenkomst en de
factuur is gesteld. Indien tussen de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden en de ontvangst
van de betaling een koersdaling van de betreffende valuta heeft plaatsgevonden, is Paul Company
gerechtigd dit koersverschil aan de koper na te berekenen.

ART. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Alle door Paul Company in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom
van Paul Company totdat koper aan alle vorderingen – waaronder in ieder geval die genoemd in
artikel 3:92 lid 2 BW - die Paul Company heeft dan wel zal verkrijgen heeft voldaan.
6.2 Door Paul Company geleverde producten mogen niet door koper worden doorverkocht en mogen
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
of op enige andere wijze te bezwaren.
6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om Paul Company daarvan
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.4 Voor het geval Paul Company haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Paul Company en door
Paul Company aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Paul
Company zich bevinden en die producten terug te nemen.
ART. 7 AFLEVERINGEN
7.1 Onverminderd het in art. 6 bedongen eigendomsvoorbehoud geschiedt levering ‘af zaak of
magazijn’ van Paul Company, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De koper is gehouden de
zaken op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen het overeengekomen tijdvak af te nemen.
7.2 De goederen reizen voor risico van de koper.
7.3 Wanneer een order bij uitlevering door koper niet wordt afgenomen zal Paul Company alle
gemaakte kosten aan koper doorberekenen, waaronder doch niet uitsluitend kosten voor transport
en bewaarneming.
ART. 8 LEVERINGSTERMIJN
8.1 Paul Company doet haar uiterste best om de opgegeven aflevertijden zo nauwkeurig mogelijk aan
te houden. De leveringstermijn is echter nimmer een fatale termijn. Een overschrijding van de
leveringstermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, of op vergoeding van welke
kosten dan ook, of op ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting.
8.2 Paul Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Indien Paul Company gegevens nodig heeft van koper voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat koper deze juist en volledig aan Paul
Company ter beschikking heeft gesteld.
8.4 Koper is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze
noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Paul Company te verstrekken. Koper
staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
8.5 Paul Company is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.6 Op Paul Company rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

ART. 9 ONTBINDING/ANNULERING
9.1 Paul Company is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:
a)
koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b)
na het sluiten van de overeenkomst Paul Company ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat koper haar verplichtingen niet zal nakomen;
c)
beslag wordt gelegd op het vermogen van koper, dan wel aan haar surseance van betaling
wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Paul Company op koper
onmiddellijk opeisbaar.
9.3 Bij annulering van de overeenkomst door koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van
50% van het factuurbedrag, tenzij Paul Company kan aantonen dat zij een hogere schade lijdt, in
welk geval de werkelijke schade dient te worden vergoed.
9.4 Indien Paul Company tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor koper.
ART. 10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Paul Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is
uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.2 Paul Company is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van
haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt
uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove
schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
10.3 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en
er toch sprake is van aansprakelijkheid van Paul Company, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt
uitgesloten) van twee keer de orderwaarde met een maximum van € 10.000,-.
10.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die koper jegens Paul
Company heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop koper hiermee bekend werd of
redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Paul Company te zijn ontvangen, bij gebreke
waarvan deze komen te vervallen.
10.5 Indien Paul Company door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Paul
Company zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in
dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Paul Company, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van Paul Company en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van koper.
10.6 Koper vrijwaart Paul Company voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de opdracht schade lijden.
10.7 Koper vrijwaart Paul Company voor schade veroorzaakt door een door Paul Company op voordracht
van koper ingeschakelde derde.
10.8 Op Paul Company rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.
ART. 11 KLACHTEN EN RETOURZENDING
11.1 De koper is gehouden de zaken direct na aflevering te keuren. Klachten ter zake niet direct
zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na het tijdstip van aflevering schriftelijk door Paul
Company te zijn ontvangen, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten
aanzien van de afgeleverde zaken. Bij aflevering direct zichtbare gebreken dienen, op straffe van
verval van rechten, binnen 24 uur na aflevering schriftelijk door koper te zijn gemeld.
11.2 Koper dient Paul Company in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
11.3 Indien van een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt koper geen recht meer toe op
herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient koper alle door Paul Company gemaakte kosten
te voldoen.
11.4 Indien Paul Company een klacht gegrond bevindt, zal zij naar haar keuze:
a)
zo spoedig mogelijk op haar kosten vervangende zaken ter beschikking stellen tegen
retourzending door de koper van de zaken ter zake waarvan is geklaagd, of

b)

onder kwijtschelding c.q. teruggave van de verschuldigde prijs de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, tegen retourzending door de koper van de
zaken ter zake waarvan is geklaagd.
11.5 Paul Company, noch haar ondergeschikten, zullen gehouden zijn tot vergoeding van kosten, schade
(directe noch indirecte) en interesten, door de koper en/of derden gemaakt of geleden, anders dan
in het vorige lid bedoeld.
ART. 12 RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 Paul Company is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige
rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten
op of voortvloeien uit de overeenkomst.
12.2 Paul Company verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op
in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Paul Company kan de koper
echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
12.3 De koper garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken)
op intellectuele eigendomsrechten van Paul Company, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking
tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
12.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Paul Company auteursrechten, alsmede alle
overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen,
schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven
haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan
derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de koper daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht. Koper is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Paul Company te
retourneren. Het voorgaande laat onverlet alle overige rechten van Paul Company waaronder het
recht schadevergoeding te vorderen.
ART. 13 GEHEIMHOUDING
13.1 Koper is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze
slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
ART. 14 GESCHILLEN
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de koper is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Paul Company en
de koper waarvoor niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden
onderworpen aan het oordeel van de rechter te Utrecht, onverminderd het voorschrift dat in
kantongerechtzaken slechts de door de wet aangewezen kantonrechter bevoegd is.

