
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 
INTERSERVICE TRADING B.V. 
 
gevestigd aan de Schoenmakerij 3 te Zevenbergen (Holland) 
 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr.  
20107694 
 
 
Artikel 1 
Verkoop en levering vindt uitsluitend plaats met inachtneming van deze 
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voorwaarden en bepalingen 
in afwijking hiervan zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 
door de vennootschap zijn bevestigd. Indien door koper/opdrachtgever 
voorwaarden worden gehanteerd die afwijken van deze algemene verkoop- 
en leveringsvoorwaarden, dan zullen de onderhavige algemene 
voorwaarden prevaleren. 
 
Artikel 2 
Alle gedane offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel 
vrijblijvend. Zij houden nimmer een leverings- c.q. uitvoeringsplicht in. 
Interservice Trading B.V. is eerst dan aan een offerte gebonden wanneer 
deze uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van 
koop/opdracht geldende prijzen. 
 
Artikel 3 
De opdracht, c.q. overeenkomst, dient te worden uitgevoerd binnen een 
door partijen overeen te komen termijn. Interservice Trading B.V. zal de 
opdracht/overeenkomst uitvoeren op een wijze en gedurende een binnen 
de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke haar, rekening houdende 
met de belangen van de opdrachtgever/koper, daartoe geschikt voorkomen. 
Overschrijding van de termijn waarbinnen de opdracht, dan wel de 
overeenkomst, zal worden uitgevoerd, geeft geen grond tot ontbinding van 
de overeenkomst of terugtrekken van de opdracht en kan geen aanspraak 
op schadevergoeding van welke aard dan ook geven. 
 
Artikel 4 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling ter zake de 
verkochte en geleverde goederen, c.q. de uitgevoerde opdracht, te 
geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum. Vanaf de vervaldatum van 
de betreffende faktuur is de koper/opdrachtgever een rente verschuldigd 
van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend 
als gehele maand. 
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek op schuldvergelijking te 
geschieden ten kantore van Interservice Trading B.V., dan wel op een door 
Interservice Trading B.V. aangegeven rekening. 
Alle betalingen van de koper/opdrachtgever worden geacht te zijn gedaan 
ter voldoening van de oudste bij Interservice Trading B.V. nog openstaande 
vorderingen op de koper/opdrachtgever. 
Indien de koper/opdrachtgever de overeengekomen betalingscondities niet 
nakomt, in het bijzonder niet betaalt binnen de termijn van 30 dagen, is 
Interservice Trading B.V. gerechtigd zonder voorafgaande waarschuwing 
de vordering ter incassering in handen te stellen van haar raadsman. 
Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
komen ten laste van de opdrachtgever/koper. De buitengerechtelijke kosten 
worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van Euro 
125,= exclusief B.T.W., en ter zake de gerechtelijke kosten de 
daadwerkelijke kosten van de raadsman, die door de betreffende raadsman 
alsdan zullen worden opgegeven. 
Wanneer de koper/opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet 
en alsdan komt te verkeren in een toestand van surséance van betaling, 
dan wel faillissement, in liquidatie geraakt, dan wel getroffen wordt door 
beslagleggingen, worden alle door koper/opdrachtgever alsdan aan 
Interservice Trading B.V. te betalen bedragen - ongeacht of de 30-
dagentermijn al is verstreken - terstond opeisbaar ongeacht de stand der 
opdrachten/leveringen en is Interservice Trading B.V. gerechtigd onmid-
dellijke betaling, dan wel deugdelijke zekerheidstelling te 
vorderen/verlangen, dan wel terstond alle nog lopende opdrach-
ten/overeenkomsten te annuleren, c.q. als ontbonden te beschouwen. 
Ingeval van niet-tijdige betaling is koper/opdrachtgever van rechtswege in 
gebreke zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling zijdens 
Interservice Trading B.V. is vereist. Interservice Trading B.V. is alsdan 
tevens gerechtigd uitvoering van alle door haar aanvaarde opdrachten ven 
koper/opdrachtgever op te schorten totdat al het verschuldigde aan 
Interservice Trading B.V. door  
koper/opdrachtgever is voldaan, c.q. daarvoor deugdelijke zekerheid, ter 
beoordeling van Interservice Trading B.V., is gesteld. Indien 
koper/opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel 
geen deugdelijke zekerheden stelt, is Interservice Trading B.V. alsdan 
gerechtigd alle opdrachten van koper/opdrachtgever zonder meer te 
annuleren, c.q. als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten 
ter zake schadevergoeding, gemaakte kosten, winstderving, etc.. 
 
Artikel 5 
De eigendom van de gekochte en geleverde goederen gaat pas dan op 
koper/opdrachtgever over wanneer koper al hetgeen hij aan Interservice 
Trading B.V. is verschuldigd, ook ter zake eerdere leveringen, volledig heeft 
betaald. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, is de koper/opdrachtgever niet 
gerechtigd de goederen te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te 
dragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de 
normale uitoefening van zijn bedrijf. 
Zodra koper/opdrachtgever enige opeisbare schuld aan Interservice 
Trading B.V. niet voldoet, is Interservice Trading B.V. bevoegd om terstond 
de geleverde goederen terug te nemen onverminderd haar recht op 
volledige betaling. Interservice Trading B.V. is dan tevens gerechtigd om 
geplaatste bestellingen/opdrachten op te schorten, dan wel te annuleren. 
 
Artikel 6 
De door Interservice Trading B.V. gestelde leveringstermijn is een 
streeftermijn. Interservice Trading B.V. is op geen enkele wijze 
aansprakelijk of schadeplichtig voor schade ten gevolge van vertraging, 
belemmering of verhindering van welke aard dan ook in de aflevering van 
door de koper/opdrachtgever bestelde goederen. 
 
Artikel 7 
Eventuele reclames dienen schriftelijk en nauwkeurig omschreven binnen 
14 dagen na datum van levering/ontvangst ter kennis te worden gebracht 
van Interservice Trading B.V.. Na verloop van deze termijn worden door 
Interservice Trading B.V. geen reclames meer geaccepteerd, behoudens 
wanneer Interservice Trading B.V. zulks uitdrukkelijk schriftelijk erkent. Een 
in behandeling zijnde reclame ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn 
verplichtingen tot nakoming van de aangegane overeenkomsten en/of 
betalingsverplichtingen. Nimmer zal Interservice Trading B.V. verplicht zijn 
tot verdere schadevergoeding dan het faktuurbedrag c.q. de aanneemsom. 
 
Artikel 8 
Indien de koper/opdrachtgever de door hem gekochte goederen weigert af 
te nemen zal koper/opdrachtgever verplicht zijn alle kosten, die door deze 
weigering voor Interservice Trading B.V. ontstaan of moeten worden 
gemaakt, te betalen, onverminderd de betaling van de koopprijs. 
Alle eventuele aanspraken op schadeclaims of garanties zijdens 
koper/opdrachtgever vervallen indien koper/opdrachtgever zijn 
betalingsverplichtingen conform deze verkoop- en leveringsvoorwaarden 
niet stipt is nagekomen. 
 
Artikel 9 
Op alle door Interservice Trading B.V. gedane offertes en gesloten 
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 10 
De toepasselijkheid van de Eenvormige wet inzake de internationale koop 
van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
Alle geschillen, voortvloeiende uit door Interservice Trading B.V. gedane 
offertes en/of gesloten overeenkomsten, dienen bij uitsluiting te worden 
beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Breda, 
onverminderd de mogelijkheden van hoger beroep. 
Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Interservice Trading 
B.V. kan een geschil door een andere Rechter, dan wel door arbitrage 
worden beslecht. 
 
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer 91/91 op 17-06-1991. 
 


