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§ 1 Toepassingsbereik, algemene bepalingen 

1. Deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna: 'voorwaarden') gelden voor alle bestellingen, met name voor 
bestellingen van goederen en diensten op basis van koop-, aannemings- of dienstverleningsovereenkomsten (hierna: 
'leveringen') van Mauser Benelux B.V. en aan haar gelieerde maatschappijen, gevestigd in Nederland. (hierna: 
'MAUSER')). Algemene Voorwaarden van de partner die in strijd zijn met deze voorwaarden of van deze voorwaarden of 
wettelijke voorschriften afwijken, worden door MAUSER niet erkend, tenzij MAUSER hun geldigheid nadrukkelijk en 
schriftelijk bevestigt. Dit geldt ook wanneer MAUSER leveringen van de partner aanneemt of zonder voorbehoud 
betalingen doet aan de partner. Deze voorwaarden gelden niet wanneer MAUSER bij het sluiten van een overeenkomst 
schriftelijk wijst op de geldigheid van andere voorwaarden. 

2. Deze voorwaarden gelden voor alle partijen (hierna: 'partner') waarmee Mauser overeenkomsten sluit.  

3. Deze voorwaarden gelden in het kader van een lopende zakelijke relatie ook voor alle toekomstige transacties met de 
partner, zonder dat MAUSER in ieder afzonderlijk geval weer naar deze voorwaarden hoeft te verwijzen. 

4. MAUSER behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, die onderdeel van de overeenkomst zijn geworden, te wijzigen. 
Een wijziging van de voorwaarden zal door MAUSER tevoren worden aangekondigd aan de partner en wordt steeds 
onderdeel van de tussen MAUSER en de partner gesloten overeenkomst. 

5. Voor de interpretatie van handelsclausules gelden de Incoterms in de ten tijde van sluiting van de overeenkomst geldende 
versie. 

§ 2 Sluiten van de overeenkomst 

1. Een overeenkomst tussen MAUSER en de partner kan alleen worden gesloten als er een schriftelijke bestelling of 
schriftelijke opdrachtbevestiging voorhanden is. Wanneer de opdrachtbevestiging van de partner inhoudelijk afwijkt van 
de bestelling van MAUSER, moet de partner dit duidelijk aangeven in de opdrachtbevestiging; dergelijke afwijkingen 
worden alleen onderdeel van de overeenkomst als MAUSER deze schriftelijk bevestigt. 

2. Een aanvraag van MAUSER tot het uitbrengen van een offerte door een partner is vrijblijvend. Offertes van de partner aan 
MAUSER dienen steeds kosteloos te worden uitgebracht. MAUSER kan een offerte van de partner binnen twee weken 
nadat deze is uitgebracht, aanvaarden. Totdat deze termijn is verstreken, is de partner gehouden aan zijn offerte.  

Als MAUSER niet reageert, betekent dit niet dat de partner erop kan vertrouwen dat er een overeenkomst is gesloten. 
Als MAUSER een offerte van de partner te laat aanvaardt, zal de partner MAUSER hier onmiddellijk over informeren. 

3. De in een bestelling gebruikte tekeningen en overige documenten zijn onderdeel van de bestelling. Deze worden 
onderdeel van de overeenkomst, tenzij de partner in de met de bestelling corresponderende opdrachtbevestiging 
uitdrukkelijk iets anders bepaalt; § 2 nr. 1 zin 2 is ook hier van toepassing. 

4. Als er een bestelling wordt gedaan in het kader van een doorlopende bestelling conform een tussen MAUSER en de 
partner overeengekomen leveranciersovereenkomst of raamcontract (hierna: 'raamovereenkomst'), wordt deze bindend 
voor de partner, tenzij hij er binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar tegen maakt; er bestaat echter nimmer 
een verplichting van MAUSER op grond van een raamovereenkomst doorlopende bestellingen te doen. Voor het overige 
gelden voor doorlopende bestellingen in het kader van een raamovereenkomst dezelfde bepalingen als voor gewone 
bestellingen. 

§ 3 Levering, levertermijnen, vertraagde levering 

1. De leveringen geschieden conform DDP (Incoterms 2020) naar de plaats van bestemming, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. De partner is verplicht de leveringen veilig te verpakken en het transport ervan te verzekeren. 

2. Op alle pakbonnen, vrachtdocumenten en facturen worden het betreffende bestelnummer van MAUSER, de datum van 
de bestelling en, indien van toepassing, het artikelnummer van MAUSER en de plaats van bestemming vermeld; 
eventuele kosten die worden veroorzaakt door het ontbreken van deze gegevens, zijn voor rekening van de partner, tenzij 
het ontbreken van de gegevens hem niet te verwijten valt. 

3. Tenzij anders overeengekomen heeft de partner niet het recht om deelleveringen te doen. Als er deelleveringen schriftelijk 
zijn overeengekomen, dient op de pakbon en op de factuur de notitie 'deellevering' te worden vermeld. 

4. De in een bestelling vermelde levertijden zijn bindend (bindende levertijden hierna: 'levertijden'). Als de bestelling geen 
levertijd bevat, bedraagt de levertermijn, tenzij anders overeengekomen, twee weken, gerekend vanaf de datum van de 
bestelling door MAUSER. Na sluiting van de overeenkomst kan de partner levertijden alleen verlengen wanneer MAUSER 
hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat. 

5. Voor de nakoming van de levertijden door de partner is doorslaggevend dat de leveringen op de overeengekomen levertijd 
of binnen de termijn aan MAUSER worden overhandigd. De partner heeft niet het recht eerder te leveren. 

6. Zodra voor de partner duidelijk wordt dat hij een bestelling geheel of gedeeltelijk niet tijdig kan leveren, dient hij MAUSER 
hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren met opgaaf van reden en de verwachte duur van de vertraging. De 
verplichting van de partner de overeengekomen levertijden na te leven, blijft onverminderd van kracht. 

 

7. Als de partner niet of vertraagd levert, komen MAUSER haar de conform de wet geldende rechten onbeperkt toe. 
Daarnaast heeft MAUSER bij leveringsvertraging waarvoor de partner verantwoordelijk is, behoudens overige rechten 
wegens niet- of niet-tijdige nakoming, het recht voor iedere aangevangen week vertraging een niet voor rechterlijke 
matiging vatbare contractuele boete te vorderen ter hoogte van 0,5% van de met de partner overeengekomen nettoprijs, 
ten hoogste echter tot 5% van deze nettoprijs. MAUSER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor schadevergoeding te 
verlangen voor eventuele overige schade. MAUSER kan ook een contractuele boete vorderen wanneer er geen 
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voorbehoud wordt gemaakt bij aanvaarding van de levering. 

8. De partner heeft alleen opschortings-, verrekenings- en retentierecht als de vorderingen jegens MAUSER onbetwist of 
rechtsgeldig vastgesteld zijn of in wederzijdse verhouding zijn met de vordering van MAUSER. 

9. In het geval van surseance of faillissement van de partner heeft MAUSER het recht 10% van de in de overeenkomst 
overeengekomen prijs aan de partner in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen van de partner, als 
vergoeding voor het feit dat de partner ten gevolge van de surseance of het faillissement van de partner zijn contractuele 
en/of wettelijke (garantie)aanspraken in verband met (verborgen) gebreken aan de prestatie niet zal kunnen uitoefenen. 
Daarnaast heeft MAUSER het recht om de werkelijke schade in rekening te brengen en te verreken met de vorderingen 
van de partner.  

§ 4 Prijzen, betalingsvoorwaarden 

1. De tussen MAUSER en de partner overeengekomen prijzen zijn bindend. De overeengekomen prijzen zijn DDP (Incoterms 
2020) exclusief de op het moment van levering geldende wettelijke omzetbelasting, indien van toepassing, inclusief 
verpakking, verzekering, vracht- en opslagkosten, douanerechten, belastingen, montagekosten en alle overige bijkomende 
kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Betalingen van MAUSER worden, tenzij anders overeengekomen, binnen 30 dagen na ontvangst van de levering of, indien 
aanvaarding vereist is, na aanvaarding en ontvangst van een correcte en controleerbare factuur opeisbaar; bij betaling 
binnen 14 dagen heeft MAUSER recht op aftrek van 3% betalingskorting. 

3. Als de partner in strijd met § 3 nr. 5 eerder dan overeengekomen levert en MAUSER de levering aanvaardt zonder daartoe 
verplicht te zijn, wordt de opeisbaarheid en de aanvang van de betalingskortingstermijn conform § 4 nr. 2 niet voor de 
overeengekomen levertijd van kracht. 

4. Betalingen van MAUSER vormen geen grond voor aanvaarding van de levering noch de erkenning van de afrekening 
noch de erkenning dat de levering foutloos en/of tijdig is. 

5. Als MAUSER verplicht is vooruit te betalen, is de partner verplicht ten gunste van MAUSER een nakomingswaarborg of -
garantie (hierna: 'zekerheid') van een gerenommeerde Nederlandse kredietinstelling af te geven. Totdat de zekerheid is 
gesteld, heeft MAUSER het recht de betaling uit te stellen. 

6. Voordat er sprake is van betalingsverzuim door MAUSER dient de partner, behoudens de overige wettelijke voorwaarden, 
MAUSER een schriftelijke betalingsherinnering te doen toekomen, en wel nadat de betaling opeisbaar is geworden. Bij 
betalingsverzuim is MAUSER de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW tot aan de dag van betaling verschuldigd.  

7. MAUSER heeft conform de wettelijke bepalingen onbeperkte opschortings-, verrekenings- en retentierechten. 
8. De partner doet uitdrukkelijk afstand van zijn eventuele opschortings- en/of retentierecht en enig recht op verrekening.  

§ 5 Aanname, risico-overgang 

1. Leveringen behoeven alleen te worden aanvaard, wanneer dit uitdrukkelijk overeengekomen is tussen MAUSER en de 
partner of dit conform wettelijke voorschriften verplicht is. 

2. Tenzij anders bepaald, heeft MAUSER de mogelijkheid - tot twee weken nadat de Partner heeft gemeld dat de levering 
klaar is - te verklaren dat zij de levering al dan niet aanvaard.  kan MAUSER de aanvaarding tot twee weken nadat de 
partner heeft gemeld dat de levering klaar is, accepteren. 

3. Aanvaardingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden verklaard door MAUSER. De controle van tussentijdse resultaten 
en de vrijgave van deelbetalingen (bijvoorbeeld conform een mijlpalenplanning) zijn geen aanvaardingen. Ook de 
inbedrijfstelling of het gebruik van een levering op zich is nog geen aanvaarding. Stilzwijgende aanvaardingen zijn 
uitgesloten. 

4. Deelaanvaardingen zijn in principe uitgesloten. Op verzoek van MAUSER vindt gedeeltelijke acceptatie alleen plaats als 
leveringen door de contractpartner anders permanent van een latere technische controle zouden worden 
teruggetrokken vanwege de geleidelijke uitvoering van de bestelling.. 

5. MAUSER heeft het recht de aanvaarding van een gebrekkige levering te weigeren.  

6. Bij leveringen zonder oprichting en montage gaat het risico van aan toevallige omstandigheden te wijten verliezen of 
beschadiging van de levering met de overhandiging op de overeengekomen plaats van levering over op MAUSER. Bij 
leveringen met oprichting en montage gaat het risico van aan toevallige omstandigheden te wijten verliezen of 
beschadiging van de levering met de aanvaarding of, voor zover MAUSER niet hoeft te aanvaarden, met de overhandiging 
na oprichting en montage over op MAUSER. 

§ 6 Eigendomsbescherming, beschikbaarstellingen 

1. Leveringen gaan op het tijdstip van de risico-overgang in eigendom over op MAUSER. Als er een eigendomsvoorbehoud 
ten gunste van de partner wordt overeengekomen, heeft dit de geldigheid van een eenvoudig eigendomsvoorbehoud. 

2. Indien de partner zich in strijd met de overeenkomst het eigendom voorbehoudt, behoudt MAUSER zijn recht op 
onvoorwaardelijke eigendomsoverdracht, ook wanneer MAUSER de levering aanvaardt. 

3. Indien MAUSER de partner materialen, gereedschappen of andere productiemiddelen ter beschikking stelt voor de 
naleving van zijn contractuele plichten (hierna: 'beschikbaarstellingen'), blijven deze te allen tijde eigendom van MAUSER. 
De beschikbaarstellingen dienen kosteloos afzonderlijk te worden opgeslagen, gekenmerkt en bewaard. Deze mogen 
alleen worden gebruikt voor de bestellingen van MAUSER. Bij waardevermindering of verlies dient de partner de schade 
te vergoeden. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan beschikbaar gestelde gereedschappen of overige 
productiemiddelen dienen steeds voor rekening van de partner te worden uitgevoerd. 
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4. De partner is verplicht de beschikbaarstellingen voor eigen rekening te verzekeren tegen diefstal, vernieling, brand en 
waterschade en dient dit op verzoek van MAUSER aan te tonen. MAUSER behoudt zich bij dezen reeds het recht voor 
vorderingen op grond van deze verzekeringen met betrekking tot het eigendom van MAUSER tegenover de verzekeraar 
geldend te maken. 

5. De partner heeft alleen het recht de beschikbaarstellingen te bewerken en verwerken, verbinden en vermengen als 
MAUSER hiervoor van tevoren schriftelijke toestemming heeft verleend. De beschikbaarstellingen worden voor MAUSER 
als fabrikant bewerkt of verwerkt, zonder dat MAUSER wordt verplicht. De verwerkte goederen gelden als 
beschikbaarstellingen als bedoeld in § 6 nr. 3. Bij de be- of verwerking, verbinding of vermenging met goederen die geen 
eigendom zijn van MAUSER, wordt MAUSER mede-eigenaar van de nieuwe zaken. De omvang van dit mede-
eigendomsrecht is gebaseerd op de verhouding van de factuurwaarde van de beschikbaarstellingen tot de factuurwaarde 
van de overige goederen. Als het eigendom van MAUSER verdwijnt door verbinding of vermenging draagt de partner bij 
dezen reeds zijn eigendomsrechten over de nieuwe zaak ten bedrage van de factuurwaarde van de beschikbaarstelling 
over aan MAUSER en bewaart deze kosteloos voor MAUSER. De mede-eigendomsrechten gelden als 
beschikbaarstellingen als bedoeld in § 6 nr. 3. 

6. Over een verpanding van de beschikbaarstellingen of andere ingrepen van derden dient de partner MAUSER onmiddellijk 
schriftelijk te informeren. 

§ 7 Gebreken 

1. Leveringen moeten in ieder opzicht voldoen aan de contractueel overeengekomen eigenschappen, de wetgeving op het 
gebied van productrecht en milieubescherming, de toepasselijke veiligheidsvoorschriften, verordeningen en bepalingen 
van autoriteiten en vakorganisaties en de nieuwste stand der techniek, alsook wat betreft aard en kwaliteit hoogwaardig 
zijn en geschikt zijn voor de beoogde respectievelijk de gebruikelijke toepassing. Met name dienen ook de gemaakte 
afspraken over chemische, natuurkundige en technische eigenschappen, afmetingen, uitvoeringstype en kwaliteit, voor 
zover overeengekomen in de betreffende toleranties, nauwkeurig te worden nagekomen. Voor zover de eigenschappen 
van chemicaliën in de bestelling niet worden gespecificeerd, zijn voor de eigenschappen van de leveringen de gegevens 
in de laatste aan MAUSER overhandigde veiligheidsinformatiebladen, merkbladen, productgegevens, fabrikantgegevens 
respectievelijk het laatste aan MAUSER toegezonden en door MAUSER goedgekeurde productmonster bindend. 

2. Een door MAUSER verklaarde eventuele goedkeuring van monsters betekent niet dat MAUSER afziet van rechten bij 
gebreken. Aanspraken en rechten van MAUSER bij gebreken blijven bij een dergelijke goedkeuring onverminderd van 
kracht. 

3. Bij duidelijke gebreken kan MAUSER tot vijf dagen na aflevering reclameren, bij verborgen gebreken tot vijf dagen na 
ontdekking ervan. Indien een aanvaarding is overeengekomen, bestaan er voor MAUSER geen onderzoeks- en 
reclameverplichtingen. 

4. Er bestaan voor MAUSER behalve de bovenstaande geen verdere onderzoeks- en reclameverplichtingen. Tenzij anders 
overeengekomen is MAUSER met name niet verplicht tot uitvoering van laboratoriumonderzoek zoals onderzoek naar de 
werkzame stof, röntgenonderzoek en ultrasoon onderzoek. 

5. Als de levering van de partner gebrekkig is, komen MAUSER de wettelijke rechten bij gebreken onbeperkt toe. MAUSER 
heeft, behoudens verdere rechten bij gebreken van MAUSER, met name het recht naar eigen inzicht het herstel van het 
gebrek of nieuwe levering respectievelijk nieuwe fabricage te verlangen. 

§ 8 Intellectuele eigendomsrechten, rechtsgebreken 

1. De partner dient te garanderen aan MAUSER dat derden met betrekking tot de leveringen geen rechten, met name geen 
zakelijke rechten en industriële eigendomsrechten zoals octrooi-, merken-, tekeningen-, modellen- en auteursrechten 
(hierna: 'intellectuele eigendomsrechten') geldend kunnen maken. 

2. Als een derde wegens schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een levering van de partner 
vorderingen instelt tegen MAUSER, mag MAUSER, behoudens de verdere rechten van MAUSER, kiezen of de partner 
voor zijn rekening een gebruiksrecht dient te verkrijgen, zijn levering zo wijzigt dat het intellectueel eigendomsrecht niet 
wordt geschonden of zijn levering vervangt door een nieuwe levering. 

3. Verdergaande wettelijke rechten van MAUSER bij gebrekkige leveringen van de partner blijven onverminderd van kracht. 

§ 9 Vrijwaringen 

De partner vrijwaart MAUSER voor schadeclaims en onkostenvergoedingsclaims van derden die op grond van een 
gebrekkige levering of een schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een levering van de partner, 
die hiervoor verantwoordelijk is, door de derde tegen MAUSER worden ingesteld.  

§ 10 Kwaliteitscontrole 

1. De partner dient een kwaliteitsbewakingssysteem op te zetten en in stand te houden, dat voldoet aan de nieuwste normen 
van de betreffende leveranciersbranche. De partner zal de kwaliteitsbewakingsmaatregelen inclusief de vereiste 
documentatie voor eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. De partner zal deze documentatie op verzoek beschikbaar te 
stellen aan MAUSER. De partner dient de documentatie conform de wettelijke voorschriften, ten minste echter voor de 
duur van tien jaar, te bewaren. 

2. MAUSER heeft het recht door een onafhankelijke controleur in de fabriek van de partner te laten controleren of de 
kwaliteitsbewakingsmaatregelen worden nageleefd. De controle bevrijdt de partner niet van zijn aansprakelijkheid bij 
gebreken. MAUSER heeft een gerechtvaardigd belang bij de inzage in onderzoeks- en controleverslagen van de partner 
die een levering aan MAUSER betreffen. De partner is verplicht MAUSER inzage te verlenen. 

§ 11 Verjaring 
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1. De verjaringstermijn voor vorderingen in verband met gebreken (hierna: 'claims wegens gebreken') bedraagt 36 maanden 
vanaf risico-overgang, tenzij er met de partner schriftelijk een afwijkende afspraak overeengekomen is. 

2. Bij een binnen de verjaringstermijn door MAUSER ingediende klacht wordt de verjaring opgeschort, tot MAUSER en 
de partner overeenstemming hebben bereikt over het herstel van het gebrek en eventuele verdere gevolgen. 

  
 § 12 Reserveonderdelen 

1. De partner is verplicht voor een periode van ten minste vijf jaar na de levering reserveonderdelen voor de levering aan 
MAUSER beschikbaar te houden, voor zover het hierbij gaat om machines en installaties. 

2. Als de partner voornemens is de productie van reserveonderdelen voor de levering te staken, zal hij MAUSER hierover 
onmiddellijk na zijn besluit over de staking schriftelijk informeren. 

§ 13 Aansprakelijkheid van MAUSER 

1. MAUSER is tegenover de partner niet aansprakelijk voor schadevergoeding en onkostenvergoeding, ongeacht op welke 
rechtsgrond (overeenkomst, onrechtmatige daad, schending van plichten uit de schuldverhouding, vrijwaring enz.) deze 
is gegrond. 

2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij een aansprakelijkheid in gevallen van opzet of grove 
schuld, en voorts bij verwijtbaar dodelijk letsel of lichamelijk letsel. 

3. Voor zover de aansprakelijkheid van MAUSER conform de bovenstaande punten is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook 
voor de overeenkomstige persoonlijke aansprakelijkheid van de plaatsvervangers, vertegenwoordigers of medewerkers 
van MAUSER. 

§ 14 Eigendomsrechten op documenten, vertrouwelijkheid 

1. Op de door MAUSER beschikbaar gestelde afbeeldingen, vormen, sjablonen, monsters, ontwerpen en ontwerpvoorstellen, 
modellen, profielen, tekeningen, normbladen, drukvoorbeelden, leermateriaal, knowhow, berekeningen, 
fabrieksdocumentatie en overige documenten (hierna: 'documenten') behoudt MAUSER zich alle intellectuele 
eigendomsrechten voor, zoals octrooi-, merken-, tekeningen-, modellen- en auteursrechten. Hieronder vallen met name 
ook informatie over productieprocessen, recepten of installatieconfiguraties. Documenten mogen door de partner zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van MAUSER enkel worden gebruikt voor het contractueel beoogde doel. 
Hetzelfde geldt voor de volgens de documenten geproduceerde voorwerpen. 

2. De partner dient documenten van MAUSER en alle van MAUSER verkregen informatie over het bedrijf of de activiteiten 
van MAUSER ('gegevens') vertrouwelijk te behandelen. Hij heeft met name niet het recht zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van MAUSER gegevens te overhandigen aan derden of toegankelijk te maken voor derden. 
Een schending van de geheimhouding door medewerkers, adviseurs en plaatsvervangers van de partner dient de partner 
te beschouwen als een schending van zijn eigen plichten. De geheimhoudingsplicht geldt tot vijf jaar na beëindiging 
respectievelijk afwikkeling van de overeenkomst. De geheimhoudingsplicht geldt niet als gegevens (i) reeds bij de partner 
bekend waren bij afsluiting van de overeenkomst of later bekend worden zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht 
werd geschonden of (ii) reeds bij afsluiting van de overeenkomst publiekelijk bekend waren of later publiekelijk bekend 
worden. 

§ 15 Nederlandse wetgeving inzake buitenlandse handel en betalingen 

Voor de nakoming van een overeenkomst door MAUSER geldt het voorbehoud dat de nakoming niet wordt tegengewerkt 
door belemmeringen op grond van nationale of internationale voorschriften conform de Nederlandse wetgeving inzake 
buitenlandse handel en betalingen of door embargo's en/of andere sancties. 

§ 16 Overmacht 

Bij overmacht heeft MAUSER het recht de nakoming van haar plichten, met name ook de aanvaardingsplicht, op te schorten 
voor de duur van de belemmering door de overmacht plus een redelijke opstarttijd. Overmacht betekent alle niet door 
MAUSER veroorzaakte, niet afwendbare gebeurtenissen, met name valutapolitieke, handelspolitieke en overige 
maatregelen van overheidswege, stakingen, uitsluitingen, essentiële bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld brand, 
machinestoringen, storingen in de grondstoffen- of energievoorziening) alsook blokkades van de verkeerswegen, telkens 
van niet slechts korte duur, die de nakoming van de plichten door MAUSER wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken. 
Als de overmacht of hieraan gelijkgestelde gebeurtenissen langer duurt dan drie maanden hebben zowel MAUSER als de 
partner het recht de overeenkomst te ontbinden. MAUSER informeert de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het begin 
en einde van dergelijke gebeurtenissen. 

§ 17 Onderaannemers; verbod op overdracht 

1. De partner heeft zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MAUSER niet het recht de leveringen te laten 
uitvoeren door onderaannemers. Transportondernemers zijn geen onderaannemer in de zin van dit artikel. 

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAUSER is het de partner verboden om vorderingen die de partner 
op grond van de overeenkomst heeft of zal verkrijgen aan derden te cederen, te verpanden of anderszins over te dragen. 
Ten aanzien van de vorderingen genoemd in de vorige zin is overdraagbaarheid uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 
2 BW, welke uitsluiting goederenrechtelijk effect heeft.  

§ 18 Privacy 

1. De partner is verplicht de voor de afwikkeling van de bestellingen van MAUSER ingezette medewerkers te verplichten te 
handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (" de AVG") en te garanderen dat ze de bepalingen 
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betreffende gegevensbescherming naleven. 

2. MAUSER wijst erop dat persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, beroeps-, branche- of bedrijfsbeschrijving, 
telefoonnummer en e-mailadres) van de partner en/of zijn medewerkers worden opgeslagen omwille van de 
onderbouwing, uitvoering of beëindiging van schuldverhoudingen op basis van rechtshandelingen of soortgelijke 
handelingen met de partner. 

§ 19 Overige 

1. Voor alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze voorwaarden of een overeenkomst geldt dat deze 
worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.  

2. Plaats van nakoming voor alle leveringen is de vestigingsplaats van MAUSER waarvandaan de bestelling is gedaan, 
tenzij in de betreffende overeenkomst anders is overeengekomen. Plaats van nakoming voor herstel is de plaats van de 
betreffende leveringen. 

3. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen MAUSER en de partner is Nederlands recht van toepassing, met 
uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). 

4. Aanvullingen op, wijzigingen van of nevenafspraken bij deze voorwaarden zijn enkel geldig als ze schriftelijk contractueel 
zijn vastgelegd door MAUSER en de partner. 

5. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of de overeenkomst nietig of ongeldig zijn of worden, blijven 
de overige bepalingen onverminderd van kracht en wordt de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een bepaling 
die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk lijkt op de vervangen bepaling. 


