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Artikel 1 
 
Inkoop- en leverantie van goederen vindt uitsluitend plaats met 
inachtneming van deze algemene inkoopvoorwaarden. 
Afwijkende voorwaarden en bepalingen van deze algemene 
inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk door Interservice Trading B.V. zijn bevestigd. Worden 
door de verkoper voorwaarden gehanteerd, afwijkend van deze 
inkoopvoorwaarden, dan zullen de onderhavige inkoopvoorwaar-
den prevaleren. 
 
 
Artikel 2 
 
De koopovereenkomst is eerst dan tot stand gekomen wanneer 
een bestelbon, c.q. bevestiging van de order, door Interservice 
Trading B.V. voor akkoord is ondertekend. 
 
 
Artikel 3 
 
De geleverde goederen worden eerst dan door Interservice 
Trading B.V. geaccepteerd, wanneer zij overeenkomen met de 
door Interservice getekende bestelbon. 
 
 
Artikel 4 
 
De levering van de goederen dient te geschieden binnen een door 
partijen overeen te komen termijn. Indien niet binnen de over-
eengekomen termijn geleverd wordt, dan is Interservice gerech-
tigd - doch niet verplicht - zonder ingebrekestelling de koopover-
eenkomst te ontbinden. Interservice kan alsdan aanspraak maken 
op vergoeding van de schade die zij lijdt of nog zal lijden als 
gevolg van het uitblijven van de leverantie, of de vertraging die 
daardoor is opgetreden. 
 
 
Artikel 5 
 
Goederen van slechte kwaliteit of goederen die gebreken 
vertonen kunnen worden geweigerd. Indien goederen van slechte 
kwaliteit blijken te zijn of indien de goederen gebreken vertonen 
en Interservice Trading B.V. bij de leverancier heeft gereclameerd, 
is de leverancier tijdens een in behandeling zijnde reclame, niet 
ontslagen van zijn verplichtingen tot nakoming van de overeen-
komst. Interservice Trading B.V. is evenwel gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
 
De leverancier is verplicht alle schade die Interservice lijdt of zal 
lijden en voortkomende uit de slechte kwaliteit van de goederen of 

de gebreken die aan de goederen kleven, aan Interservice te 
vergoeden. Interservice  houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om 
tijdens een in behandeling zijnde klacht, verdere leveranties te 
weigeren, zonder dat zij gehouden is de koopprijs of eventuele 
kosten te voldoen. 
 
 
Artikel 6 
 
Indien Interservice Trading B.V. in verband met de uitvoering van 
de overeenkomst, niet tijdige of ondeugdelijke leverantie, zich van 
rechtskundige bijstand dient te voorzien, komen de kosten hiervan 
voor rekening van de leverancier. 
 
 
Artikel 7 
 
Indien de leverancier zich schuldig maakt aan wanprestatie, in 
staat van faillissement wordt verklaard, dan wel dat een sur-
céance van betaling wordt uitgesproken of indien zijn bedrijf wordt 
stil gelegd, wordt de leverancier geacht van rechtswege in 
verzuim te zijn. Interservice Trading B.V. kan de overeenkomst of 
het niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling 
als ontbonden beschouwen, danwel de uitvoering daarvan 
opschorten, onverminderd het recht op schadevergoeding. 
 
 
Artikel 8 
 
Op alle door Interservice Trading B.V. geaccepteerde offertes en 
gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing. 
 
De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet inzake de Inter-
nationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken wordt uitdruk-
kelijk uitgesloten. 
 
Alle geschillen, voortvloeiende uit de door Interservice Trading 
B.V. geaccepteerde offertes, gedane bestellingen en/of gesloten 
overeenkomsten, dienen bij uitsluiting te worden beslecht door de 
bevoegde Rechter in het Arrondissement Breda, onverminderd de 
mogelijkheid van hoger beroep. 
 
Alleen met uitdrukkelijke schriftelijk instemming van Interservice 
Trading B.V. kan een geschil door een andere Rechter, dan wel 
door arbitrage, worden beslecht. 
 
 
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer 92/91 
op 17-06-1991. 




