Algemene Verkoopvoorwaarden CleanFox Industries B.V.
1. Definities
Aanbieding: een aanbieding of uitgebrachte offerte door CleanFox aan een (potentiële) Koper.
CleanFox: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CleanFox Industries B.V., gevestigd te Sas van Gent,
geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 861094359
Koper: iedere partij aan wie CleanFox een Aanbieding doet en/of met wie CleanFox een al dan niet schriftelijke overeenkomst
sluit.
Opdracht: de door CleanFox op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of leveringen en/of diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen CleanFox en Koper inclusief eventuele bijlagen, waaronder deze Voorwaarden,
waarin de Opdracht staat vermeld.
Partijen: CleanFox en Koper gezamenlijk.
Voorwaarden: onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden
Zaken: stoffelijke objecten, zoals vloeistoffen onderdelen, materialen en accessoires, niet zijnde emballage.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met en Aanbiedingen van
CleanFox, alsmede op alle aanvragen aan CleanFox tot het uitbrengen van offertes, waaronder tevens begrepen toekomstige
rechtsbetrekkingen.
2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
2.3 Algemene voorwaarden van Koper onder welke benaming dan ook, zijn tussen CleanFox en Koper uitdrukkelijk niet van
toepassing
2.4 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Koper maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover
die voorwaarden of bedingen door CleanFox uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Overeenkomst
3.1 Alle Aanbiedingen door CleanFox zijn vrijblijvend en gelden uiterlijk gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de
voorraad strekt.
3.2 Alle Aanbiedingen van CleanFox kunnen door CleanFox worden herroepen of ingetrokken, ook indien dit binnen de
termijn voor aanvaarding gebeurt.
3.3 Indien de aanvaarding door Koper afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod is CleanFox daaraan niet
gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CleanFox anders
aangeeft.
3.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding en/of Opdracht geldende prijzen.
Prijsstijgingen van lonen en/of materialen, gedurende het tijdstip van de Aanbieding en/of Opdracht en/of het tijdstip van
aflevering of oplevering, welke niet als normale handelsrisico´s zijn aan te merken, mogen door CleanFox aan Koper worden
doorberekend, tenzij wettelijke bepalingen zulks verbieden.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht CleanFox niet tot levering van een deel van de in de Aanbieding begrepen Zaken
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat CleanFox dit schriftelijk heeft bevestigd
en/of indien CleanFox met de uitvoering daarvan is gestart. De uitvoering is onder meer gestart indien CleanFox de bestelde
Zaken bij haar leverancier heeft besteld, dan wel de Zaken op transport zijn gezet.
3.8 De inhoud van de Overeenkomst strekt niet verder dan leveringen en/of werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de
Overeenkomst en de aanvaarding daarvan worden genoemd of zijn omschreven.
3.9 Veranderingen c.q. wijzingen in de Overeenkomst dienen tijdig aan CleanFox te worden medegedeeld. De wijzigingen in
de Opdracht zijn van kracht op het moment dat deze door CleanFox worden aanvaard.
3.10 Overeenkomsten met leden van het personeel van CleanFox c.q. vertegenwoordigers van CleanFox binden deze laatste
niet voor zover zij niet door CleanFox schriftelijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitgevoerd. Als leden van het
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, met uitsluiting van de directie. Enkel
CleanFox kan zich op deze bepaling beroepen.
3.11 Alle Overeenkomsten en de wijzigingen hierin worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de
goedkeuring door de directie. Deelt de directie van CleanFox niet binnen twee werkdagen na de bevestiging van de
(gewijzigde) Overeenkomst mee dat de (wijziging van de) order niet wordt geaccepteerd, dan wordt deze order geacht te
zijn gesloten.

4. Levering van Zaken
4.1 De verkochte Zaken zijn vanaf het tijdstip van verzending voor rekening en risico van Koper. Het risico tijdens transport
is geheel voor rekening van Koper, tenzij uitsluitend schriftelijk, anders wordt overeengekomen. Indien levering van de
verkochte Zaken rechtstreeks vanuit de leverancier, niet zijnde CleanFox, geschied, dan is het risico van het transport
eveneens voor Koper.
4.2 Levering van Zaken geschiedt op de overeengekomen plaats en datum. Koper is verplicht akkoord te gaan met de door
CleanFox gestelde levertermijn en levervoorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport
conform en voldoet de verpakking aan hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden op basis van hetgeen in de branche
gebruikelijk is. Indien Koper specifieke, van het gebruikelijke afwijkende wensen heeft met betrekking tot het transport en/of
de verpakking, kan CleanFox daaraan voldoen, mits Koper voorafgaand en schriftelijk heeft ingestemd met betaling van de
daarmee verband houdende meerkosten. Dergelijke afspraken komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging van CleanFox.
4.3 Koper dient aanwezig te zijn bij levering en te tekenen voor ontvangst. Indien Koper, dan wel een door hem aangewezen
vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan CleanFox, dan wel de transporteur, op aanwijzing en verantwoordelijkheid van
Koper op een veilige en geschikte plaats leveren. CleanFox is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of ontvreemding
van Zaken. De vrachtbrief levert dwingend bewijs van de staat, hoeveelheid en gewicht van de geleverde Zaken en van de
datum en plaats van levering. De vrachtbrief mag in de vorm van een elektronisch bericht worden opgemaakt en verzonden
aan Koper.
4.4 Koper is bevoegd orders te geven omtrent de wijze, plaats of datum van aflevering die afwijken van hetgeen is vastgelegd
in de Overeenkomst, mits deze orders de normale bedrijfsvoering van CleanFox niet beletten. Koper is alsdan gehouden de
daarmee verband houdende meerkosten aan CleanFox te vergoeden.
4.5 Indien CleanFox een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer
een fatale termijn, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient Koper
CleanFox schriftelijk in gebreke te stellen met een minimale termijn van acht dagen. Overschrijding van de opgegeven
levertijd geeft Koper niet het recht de Overeenkomst te annuleren. Koper kan in geval van overschrijding van een opgegeven
levertijd geen aanspraak maken op vergoeding van schade of kosten en tevens geen beroep doen op een opschortingsrecht.
4.6 CleanFox is bevoegd te weigeren door Koper ter beschikking gesteld materiaal en/of emballage te beladen of te vullen,
indien dat naar oordeel van CleanFox niet voldoet aan de (veiligheids-, en/of andere) eisen die daaraan in redelijkheid mogen
worden gesteld. Opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade of kosten.
4.7 Emballage die door CleanFox ter beschikking is gesteld om Zaken te leveren blijft eigendom van CleanFox. Koper zal als
een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de emballage zorgen. Het is Koper niet toegestaan de emballage
te vervreemden en/of te gebruiken voor andere doeleinden. Emballage dient zo spoedig mogelijk door Koper aan CleanFox
te worden geretourneerd op de door CleanFox aangegeven wijze, tenzij CleanFox schriftelijk heeft medegedeeld dat zij afziet
van haar eigendomsrecht.
4.8 Indien Koper weigert Zaken in ontvangst te nemen en/of dat niet met bekwame spoed doet en/of weigert de vrachtbrief
voor ontvangst te tekenen, is CleanFox gerechtigd de Zaken voor rekening en risico van Koper af te voeren en op te slaan.
Indien Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CleanFox
eveneens gerechtigd de Zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4.9 Opdrachtgever heeft de plicht om direct na aflevering van de Zaken, doch in ieder geval binnen 2 uur na levering, de
Zaken en de verpakking te controleren. Indien de Zaken niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, dient Koper CleanFox
daarover binnen 24 uur na levering te informeren. Meldt Koper een klacht niet binnen genoemde termijn, dan vervalt ieder
vorderingsrecht van Koper ter zake.
4.10 Koper is bij het in ontvangst nemen van de Zaken – in het bijzonder waar het Zaken van chemische aard betreft - te allen
tijde gehouden de instructies van of namens CleanFox strikt op te volgen.
4.11 Lossen van Zaken geschiedt voor rekening en risico en onder verantwoordelijkheid van Koper. CleanFox is niet
aansprakelijk voor eventuele schade die door, tijdens, en/of als gevolg van het lossen ontstaat, tenzij sprake is van opzet
zijdens CleanFox.
4.12 CleanFox is gerechtigd de Zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken. CleanFox is
gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
4.13 Leveringen op afroep moeten binnen de termijn waarvoor zij zijn aangesloten, worden afgenomen. Bij aankomst van
de Zaken dient Koper er zich van te overtuigen of de Zaken zich in goede staat bevinden.

5. Prijzen en betaling
5.1 Alle prijzen die CleanFox hanteert zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en
eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2 Betaling van de prijzen en al hetgeen Koper verder verschuldigd is aan CleanFox geschiedt uiterlijk op de vervaldatum
door betaling op een door CleanFox opgegeven rekening. Een beroep door Koper op opschorting of verrekening is
uitgesloten.
5.3 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een afwijkende termijn zijn
overeengekomen. Er is sprake van een fatale termijn.
5.4 Indien de vordering van CleanFox niet binnen de hiervoor gestelde termijn, zijnde 30 dagen na factuurdatum, mits anders
schriftelijk is overeengekomen, wordt betaald is CleanFox gerechtigd de vordering te verhogen met een contractuele rente
van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
5.5 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na datum van verzending, is
CleanFox gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aan Koper, behalve de rente ook alle incasso- en
invorderingskosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling zijn veroorzaakt, boven het
factuurbedrag in rekening brengen.
5.6 Als CleanFox een derde moet inschakelen om haar vordering op Koper te kunnen incasseren dan komen de gerechtelijke
en de buitengerechtelijke kosten hiervan voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten
worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van € 500,-. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten
met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling, dient Koper de daadwerkelijke
kosten te voldoen. Daarnaast kan CleanFox schadevergoeding vorderen.
5.7 De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk, dus zonder inachtneming
van de overeengekomen betaaltermijn, opeisbaar bij niet of niet-tijdige betaling binnen de overeengekomen termijn, indien
Koper in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatelestelling is aangevraagd, indien
er nog beslag op goederen en/of vorderingen van Koper wordt gelegd dan wel indien, deze overlijdt of in liquidatie treedt.
6. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom
6.1 Zolang Koper geen volledige betaling heeft verricht van hetgeen hij uit de Overeenkomst of een daarmee samenhangende
overeenkomst aan CleanFox is verschuldigd, rente en kosten daaronder begrepen, blijven alle geleverde
Zaken, verwerkt of onverwerkt, eigendom van CleanFox. Koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen of
in onderpand te geven. De eigendom van de Zaken gaat pas op Koper over, nadat deze aan al zijn uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
6.2 Zolang de eigendom van de Zaken niet op Koper is overgegaan mag hij deze zaken niet verpanden, in eigendom
overdragen en ook mag hij niet een derde een ander recht op de gekochte zaak geven. Koper meldt aan CleanFox iedere
gebeurtenis die CleanFox in haar belang als eigenaar van die Zaken schaadt, of kan schaden.
6.3 Indien en voor zover Koper Zaken van CleanFox (door)verkoopt of levert aan derden voordat zij aan haar
betalingsverplichting heeft voldaan, is Koper gehouden bij de (door)verkoop en/of levering eveneens een
eigendomsvoorbehoud op te nemen, alsmede een kettingbeding inhoudende de verplichting om bij iedere volgende verkoop
en/of levering het eigendomsvoorbehoud op te (laten) nemen. Indien Koper nalaat de verplichtingen uit dit artikellid na te
komen, is zij een boete verschuldigd van EUR 5.000,- per keer, onverminderd de mogelijkheid van CleanFox om verdere
schade de vorderen.
6.4 Als Koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of als CleanFox goede grond geeft om aan te nemen dat
hij dit zal gaan doen dan mag CleanFox de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terugnemen. Hierna zal Koper
worden gecrediteerd voor de marktwaarde van deze Zaak. De creditering zal nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke
koopprijs. De kosten van het terugnemen worden van het te crediteren bedrag afgetrokken. Is er een vordering vanwege het
tekort schieten bij het nakomen van een contractuele verplichting, dan wordt ook deze van het te crediteren bedrag
afgetrokken.
6.5 Door zaken in zijn macht te brengen (of te doen brengen), vestigt Koper op deze zaken een vuistpandrecht voor alles wat
hij aan CleanFox zal moeten gaan betalen, uit welke hoofde dan ook. Het gaat in ieder geval om vorderingen die bestaan tot
het moment dat een Overeenkomst helemaal zal zijn afgewikkeld. CleanFox mag als pandhouder een vuistpand omzetten in
een bezitloos pandrecht. Dat wordt met deze algemene voorwaarden afgesproken. De Overeenkomst zal in dat geval - samen
met een exemplaar van deze algemene voorwaarden - als onderhandse akte worden geregistreerd.
6.6 In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde Zaken heeft gekregen en deze derde de
verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt Koper zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te
behouden en op eerste verzoek van CleanFox te vestigen op de vordering die Koper op deze derde heeft.
6.7 Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die ontstaan in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst, worden eigendom van CleanFox en CleanFox mag deze rechten aldus registreren.

6.8 Het is Koper verboden om inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde, in het
bijzonder de toeleverancier c.q. producent van de Zaken.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Het is de verantwoordelijkheid van Koper om:
- zelf alle relevante gebruiksaanwijzingen en veiligheidsbladen aan te vragen of te downloaden en niet met het gebruik van
de Zaken aan te vangen tot het moment dat Koper de relevante documentatie in zijn bezit heeft en van de inhoud heeft
kennis genomen, en - een advies van CleanFox voor bepaalde Zaken altijd te toetsen aan de van toepassing zijnde
regelgeving, van welke aard dan ook, evenals na te gaan of de geadviseerde Zaak/Zaken compatibel is/zijn voor de specifieke
situatie van Koper. Te denken valt aan onder andere materiaalcompatibiliteit, reactie met andere vloeistoffen, gassen,
dampen die schade zouden kunnen veroorzaken in de breedste zin van het woord. CleanFox is niet aansprakelijkheid voor
de door haar gegeven adviezen.
7.2 CleanFox is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die Koper
of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een Overeenkomst met CleanFox, fout, tekortkoming of verzuim van
CleanFox of een door CleanFox geleverde, herstelde of bewerkte Zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak
dan ook, tenzij:
a. CleanFox ter zake van de schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat. In dat geval is de totale
aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald; of
b. Koper aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CleanFox.
7.3 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in 7.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking niet in stand kan
blijven, geldt dat de door CleanFox te betalen schadevergoeding – inclusief boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het
bedrag dat Koper uit hoofde van de Overeenkomst waaruit de schadeaanspraak voortvloeit (excl. btw) aan CleanFox heeft
betaald, c.q. verschuldigd is.
7.4 Indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade
zal de door CleanFox te vergoeden schade worden gematigd met minimaal 90%.
7.5 In alle gevallen geldt dat CleanFox nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade waaronder, doch
niet uitsluitend, gederfde winst, vertragingsschade, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie, kosten en/of
schade in verband met een recall en/of gemiste besparingen.
7.6 CleanFox is niet aansprakelijk voor schade van welke aard van ook, doordat CleanFox is uitgegaan van door Koper
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of (hulp)zaken. Evenmin is CleanFox aansprakelijk voor schade, van welke
aard dan ook, als gevolg van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik en/of vervoer van door haar geleverde zaken door Koper
en/of door toepassing daarvan in strijd met wettelijke voorschriften.
7.7 CleanFox is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
wordt gewerkt.
7.8 CleanFox is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door of tijdens het gebruik van de Zaak door welke
persoon dan ook is ontstaan.
7.9 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door Koper of CleanFox ingeschakelde hulppersonen is CleanFox
niet aansprakelijk.
7.10 In alle gevallen waarin CleanFox een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken
werknemer(s)/vertegenwoordiger(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de
betrokken werknemer(s)/vertegenwoordiger(s) bedongen.
7.11 Koper vrijwaart CleanFox volledig voor alle aanspraken van derden jegens CleanFox ter zake enig feit waarvoor de
aansprakelijkheid in deze Voorwaarden is uitgesloten.
7.12 Het recht van Koper op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de Overeenkomst.
7.13 De aansprakelijkheid van CleanFox in geval van gebreken of stoornissen aan de Zaken strekt zich nimmer verder uit dan
die, welke is opgenomen in de garantiebepalingen van de fabrikanten of leveranciers van wie, het betreffende goed is
betrokken. In dat geval blijft de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde
bedrag in hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten.
7.14 Gebreken die redelijkerwijs voor CleanFox niet kenbaar waren, is CleanFox nimmer aansprakelijk.
7.15 Indien Koper de Zaken (door)verkoopt is Koper zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de relevant wettelijke
verplichtingen. CleanFox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan bij de derde.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is CleanFox niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandigheden
voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten
moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, natuurrampen, pandemieën,
mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, hacks, vervoersstoringen, stagnatie in de
aanvoer, brand en tekortkomingen en overmacht van CleanFox of van derden die door CleanFox ten behoeve van de
uitvoering van deze Overeenkomst worden ingeschakeld, ongeacht of deze omstandigheden voorzienbaar waren.
8.2 In geval van overmacht stelt CleanFox de Koper daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.
8.3 Indien de overmacht meer dan één maand duurt, heeft CleanFox de mogelijkheid de overeenkomst per direct eenzijdig
op te zeggen c.q. te ontbinden, zonder dat de Koper om die reden recht heeft op vergoeding van kosten, schaden of rente.
8.4 Het in dit artikel bepaalde geldt ook wanneer dit soort omstandigheden zijn leveranciers of andere door CleanFox
ingeschakelde derden treffen.
9. Zekerheidsstelling
9.1 CleanFox is gerechtigd Koper te verzoeken als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst een bankgarantie af te geven ter grootte van een bedrag gelijk aan ten minste 50% van de waarde van de
Overeenkomst. De bankgarantie dient geldig te blijven tot zes maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd.
9.2 Tot het moment dat bovenbedoelde bankgarantie is afgegeven, is CleanFox gerechtigd haar verplichtingen op grond van
de Overeenkomst op te schorten.
9.3 Als de bankgarantie wordt aangesproken en (deels) wordt uitbetaald, zal Koper op eerste verzoek van CleanFox zorgen
voor een nieuwe bankgarantie die voldoet aan artikel 9.1.
9.4 Koper is verplicht na opwaartse aanpassing van de betalingsverplichting op eerste verzoek van CleanFox een nieuwe
bankgarantie af te geven die voldoet artikel 9.1 en is aangepast aan de nieuwe omvang van de betalingsverplichting.
10. Geheimhouding
10.1 Koper houdt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na afloop daarvan alle informatie geheim die zij –
al dan niet rechtstreeks – van of over CleanFox heeft verworven en waarvan is aangegeven dat de betreffende informatie
vertrouwelijk van aard is, dan wel waarvan de vertrouwelijkheid in redelijkheid kon worden vermoed.
10.2 Koper is verplicht maatregelen te treffen opdat de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht ook door zijn werknemers
en eventuele hulppersonen in acht wordt genomen.
10.3 Indien Koper in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de beschikking heeft gekregen over informatie of
Zaken waarop bovenbedoelde vertrouwelijkheid van toepassing is, dient Koper deze te merken als zijnde eigendom van
CleanFox en als “vertrouwelijk”. Deze informatie en Zaken mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van het uitvoeren
van de Overeenkomst. De informatie en Zaken worden op eerste verzoek en omgaand geretourneerd.
11. Beëindiging en opschorting
11.1 Indien tussen Partijen sprake is van een langdurige handelsrelatie c.q. een duurovereenkomst, geldt dat deze door Koper
slechts kan worden opgezegd indien sprake is van een voldoende zwaarwegende grond met in achtneming van een redelijke
opzegtermijn die ten minste zes maanden zal bedragen. Een grond voor opzegging is slechts voldoende zwaarwegend indien
sprake is van een klemmende reden die enkel door opzegging kan worden opgeheven.
11.2 CleanFox heeft de mogelijkheid om de (duur)Overeenkomst met Koper op elk gewenst moment te beëindigen. Deze
bevoegdheid komt CleanFox in ieder geval toe indien zij, om welke reden dan ook, niet meer de Zaken geleverd krijgt van
haar leverancier(s).
11.3 CleanFox heeft het recht, met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, naar
de keuze van CleanFox hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de reeds geleverde goederen terug te
nemen, in welk geval de Overeenkomst ook zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, met dien verstande dat Koper aan
CleanFox alle door CleanFox geleden schade zal vergoeden, indien:
a. Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet binnen de daarin vastgelegde termijn verricht;
b. Koper naar het oordeel van CleanFox zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet binnen de daarin vastgelegde termijn
zal kunnen verrichten;
c. aan de beroepsmoraliteit of professionele integriteit van Koper kan worden getwijfeld;
d. Koper relevante wijzigingen in zijn organisatie doorvoert, waaronder begrepen wijzigingen in de vennootschapsrechtelijke
structuur of in de zeggenschap in zijn onderneming (aandeelhouder(s) en/of bestuur), of;
e. Koper of een derde een aanvraag tot faillissement van Koper indient, dan wel indien Koper in staat van faillissement wordt
verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.
Koper is verplicht CleanFox onmiddellijk op de hoogte te stellen, wanneer zich een situatie als genoemd onder punt d en/of
e voordoet.

11.4 Ingeval CleanFox een opeisbare vordering heeft op Koper of indien CleanFox aanwijzingen heeft dat de Koper niet zal
overgaan tot betaling, kan CleanFox het recht van retentie uitoefenen. Dit recht van retentie strekt zich uit over Zaken en
documenten in de ruimste zin van het woord.
11.5 Koper is niet gerechtigd het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of te
verrekenen, ook niet indien er sprake is van een geschil.
12. Klachten/reclame
12.1. Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij CleanFox ter zake schriftelijke heeft geprotesteerd.
12.2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 12 uur na aflevering van een Zaak, waarbij hij schriftelijk aan CleanFox
dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
12.3. Klachten over facturen dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. De
aldus ingediende bezwaren worden door CleanFox in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen van
Koper niet.
12.4. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet
binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij CleanFox geen of onvoldoende gelegenheid heeft
geboden de gebreken te herstellen.
12.5 Indien een tijdig ingediende klacht door CleanFox juist wordt bevonden, is CleanFox slechts gehouden de oorspronkelijk
geleverde Zaken daarvan te vervangen door goederen/onderdelen van de overeengekomen kwaliteit. Iedere andere of
verdergaande aansprakelijkheid van CleanFox is uitgesloten. CleanFox levert gewone kwaliteitshandel, tenzij bij de
bestelling door Koper, bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld die door CleanFox schriftelijk zijn bevestigd.
13. Algemeen
13.1 Indien twee of meer (rechts)personen zich als Koper hebben verbonden, dan zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het
geheel aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
13.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst of de Voorwaarden nietig zou zijn of zou worden vernietigd, dan blijven de
overige bepalingen onverkort van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling die
de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
13.4 Partijen beogen met de Overeenkomst of de Voorwaarden uitdrukkelijk géén agentschap, samenwerkingsverband,
joint venture of arbeidsrelatie tot stand te brengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.5 Indien, om welke reden dan ook, de Overeenkomst eindigt, doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van bepalingen
die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals (maar niet beperkt tot) bepalingen inzake aansprakelijkheid,
geheimhouding, garanties en (intellectuele) eigendomsrechten.
13.6 Alle ten behoeve van de Overeenkomst toegezonden documentatiematerialen dan wel digitaal verstrekte informatie
is uitsluitend informatief en bindt CleanFox niet tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
13.7 CleanFox mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen CleanFox en Koper voortvloeiend uit de Overeenkomst of van overeenkomsten welke daarvan
een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West
Brabant, locatie Middelburg
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