ALGEMENE (VERKOOP- EN LEVERINGS)VOORWAARDEN
Laatste wijziging: 09-12-2016

Voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pikoline b.v., hierna te noemen Pikoline,
gevestigd te Kruisdonk 66, 6222PH, Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 66792746 aldaar gedeponeerd.

Begripsbepaling
1. Onder Algemene Voorwaarden wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden.
2. Onder afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon of onderneming
welke met Pikoline een overeenkomst heeft afgesloten of respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze
ook diens vertegenwoordiger(s), waaronder tevens winkelpersoneel wordt verstaan, gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) daarbij inbegrepen.
1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, en
verleende opdrachten van Pikoline, inclusief de leveranties, werkzaamheden en diensten die daaruit
voortvloeien.
1.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert te allen tijde
boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Een verwijzing van afnemer naar eigen gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt door Pikoline nadrukkelijk
verworpen, tenzij expliciet de geldigheid daarvan is aanvaard. In een dergelijk geval blijven deze Algemene
Voorwaarden voor al het overige van kracht en hebben bij strijdigheid de overhand.
1.4 Wanneer bij een overeenkomst tussen Pikoline en afnemer een afwijking op deze Algemene Voorwaarden
is gemaakt, kan afnemer zich bij latere overeenkomsten nimmer op deze afwijking beroepen. Afwijkingen op
deze Algemene Voorwaarden dienen te allen tijde uitdrukkelijke te zijn overeengekomen.
2 – Aanbiedingen, overeenkomst/orderacceptatie
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Pikoline, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daarbij
inbegrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van werknemers van Pikoline zijn,
tenzij expliciet anders vermeld, vrijblijvend, als één geheel te beschouwen en geschieden onder voorbehoud
van een bevestiging conform het in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
2.2 Een aanbieding of offerte van Pikoline vervalt wanneer het product waarop de aanbieding of offerte
betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
2.3 Documentatie en overige gegevens zoals maten, aantallen en gewichten welke bij een aanbieding verstrekt
worden zijn weliswaar zo nauwkeurig mogelijk maar binden Pikoline niet tenzij expliciet schriftelijk anders
wordt bevestigd.
2.4 Hiervoor bedoelde gegevens en daarmee de verbonden rechten zijn en blijven altijd eigendom van Pikoline
en mogen,tenzij expliciete voorafgaande toestemming van Pikoline is gegeven, door de afnemer niet openbaar
gemaakt worden, worden nagebootst, gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld en
dienen op eerste verzoek altijd aan Pikoline geretourneerd te worden.

2.5 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand, nadat deze schriftelijk, binnen 8 (acht) dagen nadat afnemer
opdracht heeft gegeven, door Pikoline is bevestigd of indien zij binnen 8 (acht) dagen met de uitvoering van de
opdracht is begonnen.
2.6 Eventueel later gemaakte afwijkende afspraken of toezeggingen dan wel veranderingen binden Pikoline
slechts wanneer deze schriftelijk door Pikoline zijn bevestigd.
3 – Opgegeven prijzen
3.1 De door Pikoline opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, transport en/of andere heffingen, waaronder
begrepen doch niet beperkt tot speciale invoerrechten.
3.2 De door Pikoline opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostprijzen
van prijsbepalende factoren zoals grondstoffen, arbeidslonen, valutakoersen, materialen e.d.
3.3 Prijsstijgingen welke het gevolg zijn van een wijziging van de prijsbepalende factoren na de aanbieding
mogen door Pikoline aan afnemer worden doorberekend. Dit ook wanneer de overeenkomst reeds tot stand is
gekomen.
3.4 Als bij de totstandkoming niet expliciet een prijs is overeengekomen dan geldt de prijs zoals vermeld in het
op het tijdstip van de bestelling door Pikoline gehanteerde leveringsprogramma c.q. prijscourant.
3.5 De afnemer heeft bij een prijsverhoging van meer dan 15% het recht de overeenkomst te beëindigen voor
het nog niet uitgevoerde deel, tot uiterlijk één week nadat afnemer van de prijsverhoging in kennis gesteld is of
kennis hiervan had kunnen nemen
4 – Betaling
4.1 Facturen gezonden door Pikoline dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 8(acht) dagen
na factuurdatum door afnemer te zijn voldaan op de door Pikoline aangewezen bankrekening en in de op de
factuur aangegeven valuta.
4.2 Indien het factuurbedrag binnen 8 (acht) dagen niet door afnemer is betaald aan Pikoline, is afnemer van
rechtswege in verzuim. Afnemer is vanaf de vervaldatum aan Pikoline over het openstaande bedrag de
wettelijke handelsrente verschuldigd, plus 2%.
4.3 Afnemer is gehouden tot betaling van opeisbare door Pikoline te maken (buiten) gerechtelijke
incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen bedrag met een minimum van €250,, onverminderd alle eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
4.4 De door of namens afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van kosten en rente en daarna
van de oudste openstaande factuur, zelfs wanneer afnemer aangeeft dat de betaling op een latere factuur van
toepassing is.
4.5 Pikoline is bevoegd een aanbetaling te vorderen van afnemer alvorens de producten waarop deze
aanbetaling betrekking heeft worden (af)geleverd.
4.6 Vormen van verrekening zoals schuldvergelijking door afnemer zijn in geen enkel geval toegestaan.
5 – Verpakking en transport
5.1 De wijze van transport, verpakking, verzending e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door afnemer is
verstrekt, door Pikoline als goed ondernemer bepaald. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het
transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd indien deze wensen door leverancier zijn
geaccepteerd en de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2 Alle risico’s van het transport of van te leveren of geleverde zaken (zoals het verliesrisico,
waardevermindering of beschadiging) berusten, vanaf het moment dat de zaken het magazijn van Pikoline
verlaten, bij afnemer. Dit betreft zowel directe als indirecte schade, zelfs wanneer afnemer vordert dat op
vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico
van afzender zijn.
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5.3 Onder de naam ‘MOP’(minimum Order Policy) hanteert Pikoline een beleid met betrekking tot de kosten
van afhandeling en de vrachtkosten van orders. Op grond van dit beleid brengt Pikoline bij orders die worden
verwerkt en waarvan het factuurbedrag minder dan €350,- exclusief BTW bedraagt, aan afnemer een bedrag
van €50,- exclusief BTW in rekening als bijdrage in de kosten van afhandeling en de vrachtkosten. Leveringen
waarvan het factuurbedrag exclusief BTW de hiervoor genoemde bedragen te boven gaat, zijn franco huis.
5.4 Extra kosten die zijn verbonden aan leveringen per expresdienst; koerier; op afwijkende tijden; via een door
de klant aangewezen vervoerder etc., komen voor rekening van de afnemer.
6 – Retourzendingen
6.1 Retourzendingen zijn nimmer toegestaan zonder eerder gegeven toestemming van Pikoline. Gebeurt dit
toch dan zijn alle kosten die zijn verbonden aan de zending voor rekening van afnemer. Pikoline is in dat geval
vrij de zaken voor rekening en risico van afnemer (onder derden) op te slaan of zelf ter diens beschikking te
houden.
6.2 Retourzendingen die niet zijn aanvaard ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn
betalingsverplichting.
6.3 Ten aanzien van de werkelijke kosten verbonden aan retourzendingen of kosten welke voortvloeien uit
naar aanleiding van retourzendingen door Pikoline genomen maatregelen, is een gespecificeerde opgave van
Pikoline voor afnemer bindend, behoudens tegenbewijs.
6.4 De kosten en risico’s van transport van retourzendingen zijn voor rekening van afnemer, behalve wanneer
deze retourzending plaatsvindt als het gevolg van een fout van Pikoline.
7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 Tot op het tijdstip waarop afnemer aan alle (betalings)verplichtingen, voortvloeiende uit de
samenhangende overeenkomst, heeft voldaan, blijft al het geleverde eigendom van Pikoline.
7.2 Zolang alle verplichtingen jegens Pikoline worden nagekomen, is de afnemer in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening gerechtigd over de goederen te beschikken. Afnemer is echter niet gerechtigd de goederen
ten nadele van Pikoline te bezwaren.
7.3 In geval van be-, verwerking, of vermenging van het geleverde door of bij de afnemer, verkrijgt Pikoline het
mede-eigendomsrecht van het (de) nieuwe ontstane goed(eren), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van
de door Pikoline geleverde (oorspronkelijke) goederen.
7.4 Indien de afnemer de door Pikoline geleverde goederen vervreemdt, draagt afnemer Pikoline reeds nu de
rechten over die afnemer tegenover die derden heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten
en/of zekerheden. Pikoline kan verlangen dat de afnemer de overdracht aan de derden meedeelt en Pikoline
alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van haar rechten.
7.5 Afnemer is aan Pikoline verplicht om de geleverde goederen op te slaan op een dusdanige wijze dat deze
als eigendom van Pikoline kenbaar zijn tot aan het tijdstip van betaling.
7.6 Indien afnemer enige verplichtingen jegens Pikoline uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 12.1 voordoet, is Pikoline zonder
enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd om het geleverde terug te nemen.
Afnemer geeft Pikoline bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen te
betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden alsmede alle overige plaatsen noodzakelijk
teneinde deze producten terug te nemen.
7.7 Wanneer er sprake is van een te late betaling is afnemer verplicht om de nog voorradige goederen op
eerste aanmaning aan Pikoline te retourneren.
7.8 Wanneer Pikoline het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden
overeenkomstig het in artikel 12.1 bepaalde.
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8 – Levering en risico overgang
8.1 Opgegeven of geaccepteerde levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Wanneer een
termijn verstrijkt of overschreden wordt levert dat geen verzuim op en geeft afnemer in geen enkel geval recht
op schadevergoeding.
8.2 Geacht wordt dat levering heeft plaatsgevonden:
a.
b.

wanneer de goederen afgehaald worden bij Pikoline: door in ontvangst name van de goederen door of
namens de afnemer;
op het moment van inladen door transporteur, tenzij met afnemer anders is overeengekomen;

8.3 Het risico van de goederen is vanaf het leveringsmoment voor de afnemer of, wanneer deze op het
afgesproken tijdstip met de in ontvangst name in gebreke is, vanaf het moment dat de goederen ter
beschikking van de afnemer zijn gesteld waarmee de levering geacht wordt plaats te hebben gevonden op dat
tijdstip.
8.4 Pikoline is gerechtigd om zaken onder rembours te leveren.
8.5 Pikoline is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren welke afzonderlijk gefactureerd kunnen
worden, onverminderd de toepasselijkheid van de betalingscondities zoals in deze Algemene Voorwaarden
bepaald.
8.6 Voor zover voor een levering gereed staande goederen door oorzaken onafhankelijk van de wil van Pikoline
en in de risicosfeer van de afnemer liggend niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is
Pikoline altijd gerechtigd deze voor rekening en risico van afnemer op te doen slaan en daar betaling van te
verlangen als had de levering wel plaatsgevonden.
8.7 De (af)levering c.q. het overpompen van goederen in bulk geschiedt volgens een vast protocol volgens de
laatst geldende versie van het betreffende document waarin dit is vastgelegd. Wanneer de omstandigheden bij
afnemer afwijken van hetgeen in het desbetreffende protocol is vastgelegd, wordt er niet overgepompt of
geleverd. De kosten en overige nadelige gevolgen voor Pikoline, komen ten laste van afnemer en dienen door
deze aan Pikoline te worden vergoed.
8.8 Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn
gebracht, op het moment dat de eerste deellevering plaatsvindt.
9 – Garantie
9.1 Door Pikoline wordt op geleverde goederen en verrichte diensten, voor zover deze zijn betrokken van
derden, in geen enkel geval meer garantie gegeven dan aan Pikoline door voornoemde derde(n) gegeven
wordt.
9.2 Onverlet het voorstaande wordt op de door Pikoline vervaardigde c.q. geleverde goederen door Pikoline
een garantie gegeven overeenkomstig de hierna volgende bepalingen:
a.

b.

c.

d.

Goederen geleverd door Pikoline worden gegarandeerd op deugdelijkheid van gebruikte grondstoffen
en toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking gedurende de uiterste
gebruiksdatum. Indien uiterste gebruiksdatum niet aanwezig is geldt een periode van 4 maanden na
levering.
Bij geconstateerde ondeugdelijkheid aan of van het geleverde product, binnen de hierboven
genoemde garantietermijn, wordt het ondeugdelijke naar keuze van Pikoline hetzij gratis vervangen of
gecrediteerd, voor zover naar beoordeling van Pikoline deze ondeugdelijkheid niet te wijten is aan
onjuist gebruik van het geleverde product door de afnemer.
Van de door vervanging ontstane kosten draagt Pikoline, voor zover de klacht gerechtvaardigd blijkt te
zijn, de kosten van het vervangen product, inclusief transport. Andere kosten worden niet door
Pikoline gedragen, tenzij anders overeengekomen.
Ondeugdelijke producten worden eigendom van Pikoline.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

De afnemer dient Pikoline, na wederzijds overleg, de nodige tijd en gelegenheid te geven om de naar
het oordeel van Pikoline noodzakelijke productvervangingen uit te voeren.
Indien hier geen, of onvoldoende tijd en gelegenheid voor wordt gegeven, is Pikoline van
aansprakelijkheid wegens ondeugdelijkheid van de het geleverde ontslagen.
Voor de vervangende producten geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Pikoline behoudt zich het recht voor het vervangen van ondeugdelijke producten te weigeren, zolang
de afnemer niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet c.q. heeft gedaan.
Bij ondeugdelijkheid welke geheel of ten dele het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake aard
of de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt geen garantie gegeven.
Bij de levering van gebruikte materialen of gebruikte goederen wordt in overleg met de afnemer geen
garantie gegeven, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
In geval de afnemer aan Pikoline grondstoffen en/of goederen ter bewerking verstrekt, wordt alleen
garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.

9.3 In de hierop volgende gevallen vervallen de garantieverplichtingen van Pikoline direct:
a.
b.

indien de afnemer gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Pikoline het
product vermengt of de productsamenstelling verandert;
indien de afnemer niet of niet volledig aan haar betalingsverplichting voldoet.

9.4 In geval van breukschade wordt nimmer garantie verleend
9.5 Indien Pikoline haar garantieverplichtingen nog niet of niet volledig is nagekomen geeft dat afnemer in
geen enkel geval het recht om betalingen op te schorten.
10 – Klachten
10.1 Afnemer is altijd verplicht om de goederen direct na levering te (doen) controleren. Wanneer de goederen
bij aflevering niet beantwoorden aan de overeenkomst dient afnemer dit direct schriftelijk aan Pikoline te
melden zo mogelijk op het bij de in ontvangst name te tekenen document en eventueel andere gebreken
binnen acht dagen na de ontdekking, althans binnen acht dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te
worden ontdekt. In geval van overschrijding van deze termijn wordt afnemer geacht akkoord te zijn met de
goederen en afstand te hebben gedaan van alle eventuele rechten en bevoegdheden waartoe de afnemer op
grond van de wet en/of de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gerechtigd is.
10.2 Een reclame als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting van afnemer niet op. Als naar het
oordeel van Pikoline een reclame terecht is, zal Pikoline naar eigen keuze gehouden zijn tot aflevering van het
ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde goederen of (gedeeltelijke) terugbetaling van de
koopprijs.
10.3 Geringe of in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen van ondergeschikte aard qua kleur,
samenstelling, gewicht, uiterlijkheden ten opzichte van modellen, monsters, voorbeelden of anderszins is
overeengekomen zijn geen grond voor reclame en geven afnemer nimmer het recht enige levering te weigeren.
11 – Wederverkoop
11.1 Door Pikoline geleverde goederen zullen door afnemer te allen tijde met zorg worden behandeld en aan
de geleverde goederen zullen geen handelingen worden verricht waardoor werking, kwaliteit of veiligheid van
de goederen zal worden aangetast.
11.2 Om de goede naam en reputatie van het merk of de naam van Pikoline niet te beschadigen zal wet- en
regelgeving die is verbonden aan het in het verkeer brengen van de goederen door afnemer niet worden
overtreden.
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11.3 Door Pikoline geleverde goederen doorverkopen is aan afnemer niet toegestaan tenzij expliciet anders
schriftelijk is overeengekomen met Pikoline.
11.4 Wanneer er sprake is van wederverkoop is afnemer, tenzij expliciet anders overeengekomen, verplicht:
a.
b.
c.

d.

goederen uitsluitend te verkopen en in het verkeer te brengen in de originele van Pikoline afkomstige
verpakking zonder enige verandering of beschadiging;
geen van Pikoline gekochte goederen te verkopen beneden de door Pikoline gefactureerde prijzen ex
BTW;
geen van de van Pikoline gekochte goederen door te verkopen aan een partij van wie afnemer weet
dan wel van wie afnemer redelijkerwijs dient te vermoeden dat deze zich niet aan de onderhavige
voorwaarden kan of zal houden;
geen van de van Pikoline gekochte goederen te verkopen aan een partij van wie afnemer weet dat
deze door Pikoline als afnemer is uitgesloten.

12 – Opzegging/ontbinding overeenkomst
12.1 Pikoline behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk en zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiend uit de
overeenkomst op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie en
onverminderd haar verder toekomende rechten, indien:
a. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, c.q. onder
bewind/curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of indien er sprake is van een andere omstandigheid
waardoor afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
b. Afnemer facturen niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige verplichting uit deze of een andere tussen
partijen gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
c. Na het sluiten van de overeenkomst Pikoline ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te
vrezen dat afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet zal nakomen.
12.2 Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens lid 1, is Pikoline gerechtigd betaling te
verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst, door haar gereserveerde, in bewerking genomen en
gefabriceerde grondstoffen, materialen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid
toegekend moet worden.
12.3 Pikoline is bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door Pikoline gereserveerde, in bewerking
genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van de
afnemer te doen opslaan. Wanneer er sprake is van ontbinding krachtens het vorige lid, wordt de
overeengekomen prijs, zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden, onmiddellijk opeisbaar onder
aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Pikoline bespaarde kosten
en is de afnemer gehouden om het eerder omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich
te nemen, bij gebreke waarvan Pikoline bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen
opslaan dan wel voor haar rekening te verkopen.
12.4 Ontbinding van een overeenkomst zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Pikoline, welke uit de
overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, eindigen.
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13 – Overmacht
13.1 In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan: staking, vergaan van zaken tijdens transport,
schade bij de verscheping of transport, waterschade, oorlog, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, mobilisatie
in- of uitvoerbelemmeringen, ziekte van onvervangbare werknemers en alle overige situaties die niet aan
Pikoline kunnen worden toegerekend en die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen,
zal Pikoline naar keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van deze belemmering te verlengen,
hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
13.2 Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, is afnemer niet bevoegd te annuleren. Indien de
belemmering langer dan een maand duurt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te annuleren, mits dit
per aangetekend schrijven geschiedt en dit schrijven door Pikoline vóór de aflevering van het gekochte wordt
ontvangen.
13.3 Pikoline is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
13.4 Tevens heeft Pikoline het recht zich te beroepen op overmacht wanneer de omstandigheid die overmacht
oplevert is ingetreden nadat haar prestatie had moeten zijn verricht.
14 – Aansprakelijkheid, vrijwaring en verval
14.1 Door Pikoline wordt aansprakelijkheid slechts aanvaardt wanneer:
a.
b.

schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pikoline of van personen
die tot de bedrijfsleiding van Pikoline behoren;
schade het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door Pikoline geproduceerde
en/of geleverde goederen voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

14.2 Pikoline is nooit aansprakelijk voor (gevolgen van) vermenging of verandering van het geleverde product
door de afnemer.
14.3 De totale aansprakelijkheid van Pikoline wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de
overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het
bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende goederen bedongen prijs exclusief BTW. In alle gevallen zal de
totale aansprakelijkheid van Pikoline nooit het bedrag het factuurbedrag in totaal per gebeurtenis te boven
gaan. Voor het geval de hiervoor vervatte beperkingen van aansprakelijkheid van Pikoline, of een beroep
daarop, door de Rechter niet aanvaard worden, dan is de aansprakelijkheid van Pikoline in ieder voorkomend
geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Pikoline is nimmer
aansprakelijk voor gevolg- c.q. bedrijfsschade waaronder mede begrepen omzetschade; winstderving en
goodwill schade. Afnemer vrijwaart Pikoline tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben
geleden als gevolg van een gebrek in een zaak welke aan een derde geleverd is en die (mede) bestond uit door
Pikoline geleverde zaken behoudens indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen
is veroorzaakt door de leverancier van het geleverde product.
14.4 Wanneer er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden is Pikoline
nimmer aansprakelijk voor welke situatie dan ook.
14.5 Voor zover niet expliciet schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond
van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.
14.6 Indien afnemer consument is gelden voor de aansprakelijkheid van Pikoline de wettelijke regels.
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15– Zekerheidstelling
15.1 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer, uitsluitend ter
beoordeling van Pikoline, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
15.2 Pikoline is gerechtigd om aan en voor rekening van afnemer een zekerheidsstelling te vragen, in een door
Pikoline aangegeven vorm en inhoud en van een voor Pikoline acceptabele financiële instelling, om de
nakoming van de verplichtingen van afnemer zeker te stellen. Pikoline is gerechtigd haar
(leverings)verplichtingen op te schorten tot er zekerheid is gesteld.
15.3 Pikoline heeft het recht op verrekening van aan de afnemer verschuldigde bedragen met dat wat Pikoline
van de afnemer uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft, ook wanneer deze laatste vordering(-en) nog niet
opeisbaar is c.q. zijn.
15.4 Afnemer is niet gerechtigd om rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst met Pikoline aan een
derde over te dragen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Pikoline.
16 – Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle met Pikoline gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.
16.2 Alle geschillen tussen Pikoline en afnemer welke voortvloeien uit overeenkomsten zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Limburg, tenzij de kantonrechter gevestigd in
Nederland ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
17 – Slotbepalingen
17.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige
bepalingen te allen tijde volledig van kracht blijven.
17.2 Pikoline kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen zullen door Pikoline schriftelijk bekend
worden gemaakt aan de afnemer. De afnemer stemt nu reeds in met de toepasselijkheid van de alsdan
gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag van bekendmaking daarvan aan de afnemer.
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