
 

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN  

NOVADES BV 

 

 

1. Definities  

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn 

verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis (waarbij dezelfde betekenis 

van toepassing is op de meervoudsvorm waarin het enkelvoud wordt gebruikt): 

 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor de inkoop van Producten en 

diensten;  

Leverancier:  de wederpartij bij de Overeenkomst, die Producten levert aan Novades;  

Novades:  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht Novades B.V., gevestigd te (3581 CS) Utrecht, aan 

de Maliebaan 50 B, ingeschreven in de registers van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 65607996; 

Offerte:  de schriftelijke (of digitaal aangeleverde) aanbieding van door 

Leverancier voor Novades te leveren Producten, op welke aanbieding 

deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; 

Overeenkomst(en):  elke overeenkomst tussen Novades en Leverancier, of elke wijziging of 

aanvulling daarop, en op welke overeenkomst deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn; 

Overmacht: een situatie zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden; 

Producten:  de door Leverancier aan Novades te leveren of geleverde diensten of 

producten, inclusief productdocumentatie en verpakking;  

 

2. Algemeen 

2.1 De volgende Algemene Voorwaarden zijn (exclusief) van toepassing op al onze (bedrijfs-) 

relaties en alle transacties, inclusief toekomstige transacties met betrekking tot de aankoop van 

Producten en diensten met onze Leverancier. Indien de Leverancier een order van Novades 

accepteert en uitvoert, wordt hij geacht deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te 

hebben erkend.  

2.2 Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan en/of afwijkingen van onze Algemene 

Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Novades zijn 

bevestigd. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot een bepaalde 

Overeenkomst zijn alleen van toepassing op die specifieke Overeenkomst.  

2.3 Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen afwijkende voorwaarden van de Leverancier. Een 

specifiek (aanvullend) bezwaar in een bepaald geval en/of transactie met een Leverancier is 

niet nodig. Het gedrag van Novades, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige actie die 

Novades onderneemt met betrekking tot de totstandkoming en/of uitvoering van een 



 

 

overeenkomst, zoals het ontbreken van communicatie om bezwaar te maken tegen de 

voorwaarden van de Leverancier, de onvoorwaardelijke bevestiging van een order en/of 

overeenkomst of dergelijke, vormt onder geen beding een goedkeuring van dergelijke 

voorwaarden van de Leverancier. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Novades en Afnemer wordt 

tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van Novades wordt 

geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending 

van de betreffende elektronische communicatie.  

2.5 Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als 

leidend beschouwd. 

2.6 Wanneer er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Overeenkomst, deze algemene 

voorwaarden en de Offerte, prevaleert achtereenvolgens: de Overeenkomst, de Offerte en ten 

slotte deze algemene voorwaarden.  

 

3. Sluiting van Overeenkomst(en) 

3.1 Aanbiedingen en adviesdiensten van Leverancier zijn altijd gratis en niet bindend voor Novades. 

Leverancier is verplicht om zelfstandig alle noodzakelijke informatie te verkrijgen over alle 

gegevens die mogelijk van invloed zijn en/of van belang zijn voor de uitvoering van leveringen 

en/of diensten of het onderwerp van een Overeenkomst of het opstellen van offertes.  

3.2 Wanneer orders mondeling via de telefoon of schriftelijk (via e-mail) door Novades worden 

geplaatst, is Leverancier verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve orders als 

gevolg van gehoorfouten of misverstanden. 

3.3 Door aanvaarding van een order door Leverancier verklaart Leverancier betrouwbaar en in staat 

te zijn de gevraagde Producten en/of diensten te leveren. Als gevolg hiervan behoudt Novades 

zich het recht voor een order te annuleren indien na sluiting van de order bij Novades 

omstandigheden bekend worden die het vermogen van Leverancier om te leveren ernstig in 

twijfel trekken of zijn betrouwbaarheid aantasten. 

3.4 Leverancier is gebonden aan door hem verstrekte documenten en informatie, met inbegrip van 

maar niet beperkt tot verklaringen, beschrijvingen, tekeningen en handelsmerkmededelingen. 

Alle details, technische adviesdiensten en andere informatie die door Leverancier worden 

verstrekt, zijn bindend en geven aanleiding tot aansprakelijkheid van Leverancier.  

 

4. Wijzigingen  

4.1 Novades kan te allen tijde verzoeken om wijzigingen in de samenstelling, het proces, de 

uitvoering, de specificaties en/of de streefdata met betrekking tot de Overeenkomst met 

Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

4.2 Leverancier zal de vereiste wijzigingen uitvoeren zoals gevraagd door Novades. 

4.3 Het is de Leverancier niet toegestaan de eigenschap, samenstelling of de (wijze van) fabricage 

van het gekochte Product te wijzigen, tenzij Novades om een dergelijke wijziging verzoekt of 

met schriftelijke toestemming van Novades.  



 

 

4.4 Wanneer Leverancier tijdens de uitvoering van een contractueel Product kennisneemt van 

technische innovaties, perfectioneringen en verbeteringen of deze opmerkt, zal Leverancier 

Novades hiervan onverwijld op de hoogte stellen en gratis alle technische documentatie aan 

Novades leveren die Novades in staat stelt om zo goed mogelijk te beslissen of deze innovaties, 

perfectioneringen en/of verbeteringen in de bestaande Producten al dan niet moeten worden 

doorgevoerd. 

 

5. Levering | Overdracht van risico  

5.1 De in de orders vermelde leverings- en uitvoeringsdata zijn vaste data. De leveringstermijn gaat 

in zodra de bestelling door Novades is geplaatst. Leveringen worden geacht tijdig te zijn gedaan 

op de schriftelijk overeengekomen plaats. 

5.2 Leveranciers zorgen voor een adequate back-up strategie voor hun productielocaties en -

faciliteiten om te allen tijde een tijdige levering aan Novades te kunnen garanderen. De 

Leverancier zal elke verwachte vertraging in de levering onmiddellijk melden via een schriftelijke 

kennisgeving aan info@novades.nl; deze kennisgeving moet het respectievelijke ordernummer 

bevatten. 

5.3 Indien er om welke reden dan ook vertraging in de levering optreedt, kunnen wij ons 

terugtrekken uit de Overeenkomst en een boete van 1% van het totaalbedrag van de bestelling 

per dag in rekening brengen, maar niet meer dan 20% van het totaalbedrag van de bestelling, 

zonder dat wij verplicht zijn de schade te bewijzen of een respijtperiode toe te staan. Novades 

behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eventuele hogere schade of andere kosten die 

voortvloeien uit de vertraging te verhalen. 

5.4 Aanvaarding van een vertraagde levering of dienst sluit het recht van Novades op eventuele 

schadeclaims niet uit of beperkt deze niet. Hieronder valt ook de dekking van aankopen en 

schade als gevolg van een onderbreking of verlies van de productie. 

5.5 Novades kan leveringen die vóór de overeengekomen leveringsdatum zijn aangekomen of die 

de overeengekomen volumes overschrijden, voor rekening en risico van de Leverancier 

terugsturen of kan bij de Leverancier kosten in rekening brengen voor de opslag van deze 

Producten. 

5.6 Wanneer de order geen bijzondere bepalingen voor het transport bevat, kan Novades, met 

uitsluiting van enige aansprakelijkheid, de verzendingsroute en het transportmiddel kiezen. De 

Leverancier is aansprakelijk voor vertraagd transport en voor schade tijdens het transport. 

5.7 Het risico gaat in principe alleen over op Novades bij levering van de Producten aan Novades 

(op de schriftelijk overeengekomen plaats of, bij gebreke van een uitdrukkelijke schriftelijke 

overeenkomst andersom, op het terrein van Novades in Utrecht - zie artikel 5.1), doch niet vóór 

de overeengekomen leveringsdatum. 

 

6. Verpakking | Bewijs van oorsprong 

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kiest Leverancier zelfstandig de verpakkingsvorm 

met inachtneming van de specifieke eisen van de te leveren Producten. De verpakking dient 



 

 

ervoor te zorgen dat de te leveren Producten beschermd zijn tegen beschadiging en corrosie 

tijdens het transport en gedurende een opslagperiode van ten minste één jaar onder de 

gebruikelijke opslagcondities van Novades.  

6.2 Leverancier garandeert dat hij vóór de levering de markering, de verpakking, de etikettering, de 

identificatie, het type Producten, alsook de hoeveelheid en de kwaliteit en de verzending van 

de bestelde producten volledig en onafhankelijk zal controleren. De leveringsbon en de factuur 

moeten minstens het ordernummer en het artikelnummer van Novades bevatten. De 

leveringsbon moet ook het geleverde volume per verpakkingseenheid bevatten (met vermelding 

van de achterstand bij deelleveringen), de naam van het te leveren product (getest type 

Producten, hoeveelheid en kwaliteit), de leveringsdatum, de partij, het land van oorsprong en 

het leveringsadres/uitlaadpunt. Voorafgaand aan de levering van de contractuele zaak zal de 

Leverancier het type Producten, de hoeveelheid en de kwaliteit ervan volledig en onafhankelijk 

controleren en deze informatie op de leveringsbon noteren. De factuur zal ook alle aanvullende 

informatie (zoals bankgegevens) bevatten die Novades kan vragen. 

6.3 De verpakking moet zowel het handmatig herladen als het herladen met behulp van kranen, 

elektrische karren, hefwerktuigen en andere transportmiddelen mogelijk maken.  

6.4 Leverancier zal Novades alle extra kosten (afhandelingskosten) vergoeden die het gevolg zijn 

van het niet naleven van de hierboven beschreven Algemene Voorwaarden.  

6.5 De douaneherkomst van de te leveren goederen of enige wijziging in de herkomst zal 

automatisch en onmiddellijk aan Novades worden gemeld. De Leverancier is aansprakelijk voor 

elk nadeel dat Novades ondervindt als gevolg van een onjuiste of vertraagde 

leveranciersverklaring. Indien nodig zal de Leverancier een door een douanekantoor bevestigd 

informatiecertificaat overleggen om de informatie over de werkelijke oorsprong van de 

Producten aan te tonen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit een wijziging van de 

oorsprong zijn voor rekening van de Leverancier. 

 

7. Prijzen en betalingen 

7.1 De Leverancier staat in voor de juistheid van de prijsstelling. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen vaste prijzen. 

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen 

voorwaarden DAP (delivered at place) Utrecht (Nederland) (delivered at place; conform 

Incoterms 2020) voor leveringen binnen de Europese Unie.  

7.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen altijd 

inclusief eventuele kosten van verzending, transport, verzekering en verpakking, 

douanerechten, inklaring, tolheffing en belastingen. Leverancier dient tevens eventuele 

douanerechten en vrachtkosten te betalen.  

7.4 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen binnen dertig (30) dagen na volledige, 

foutloze levering en ontvangst van de factuur netto te worden verricht, mits tijdig verifieerbare 

facturen worden ontvangen. Originele facturen worden aan Novades verzonden en dienen te 



 

 

worden opgesteld volgens de eisen van Novades. Wanneer Novades vroegtijdige leveringen 

aanvaardt, zijn de betalingen verschuldigd volgens de overeengekomen leveringsdatum.  

7.5 Betalingen geschieden door overschrijving op de door de Leverancier schriftelijk opgegeven 

bankrekening. Eventuele transactiekosten voor betaling zijn voor rekening van Leverancier. 

Betalingen worden geacht te zijn verricht zodra een bankoverschrijving is geregeld.  

7.6 Novades kan betalingen voor gebrekkige en/of onvolledige leveringen achterhouden totdat de 

Overeenkomst naar behoren is nagekomen. Indien overeengekomen technische documentatie 

en/of test- of acceptatiecertificaten niet beschikbaar zijn op de overeengekomen datum, wordt 

Leverancier geacht de levering of dienst niet naar behoren te hebben uitgevoerd en wordt 

betaling pas gedaan nadat de volledige documentatie beschikbaar is.  

7.7 Novades kan de vorderingen van Leverancier verrekenen met eventuele tegenvorderingen van 

Novades. 

 

8. Kwaliteits- en veiligheidseisen 

8.1 Leverancier zal de contractuele zaak ontwikkelen, produceren en leveren volgens aanvaarde 

regels en de stand van de techniek en de specifieke eisen en voorschriften van Novades en is 

verplicht om alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de contractuele zaak in acht 

te nemen en na te leven.    

8.2 Leverancier dient de contractuele Producten te markeren in overeenstemming met de 

respectievelijke voorschriften indien deze producten eigenschappen hebben die relevant zijn op 

het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en dient alle noodzakelijke en vereiste 

documentatie in dit verband te verstrekken. 

8.3 Producten die overeenkomstig de toepasselijke EU-richtlijnen moeten worden gemarkeerd, 

moeten voorzien zijn van de bijbehorende CE-markering, de vereiste documentatie en de 

verklaring van overeenstemming. Op verzoek van Novades zal de Leverancier - zonder kosten 

voor Novades - volledige medewerking verlenen aan de Nederlandse toezichthoudende 

instanties in het geval van een onderzoek van Novades-producten met inbegrip van Producten 

zoals geleverd door de betreffende Leverancier.  

8.4 Leverancier zal tevens het chargenummer, de productiedatum en de vervaldatum van 

producten met beperkte houdbaarheid (indien van toepassing) vermelden. Leverancier draagt 

er zorg voor dat alleen producten die niet langer dan een derde van hun houdbaarheidsdatum 

hebben overschreden, aan Novades worden geleverd. 

 

9. Kennisgeving van gebreken  

9.1 Zodra gebreken in de goede gang van zaken zijn ontdekt, zal Novades de Leverancier binnen 

een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen van deze gebreken, terwijl drie maanden 

na ontdekking door Novades als tijdig wordt beschouwd.  

9.2 Leverancier doet uitdrukkelijk afstand van het beroep op vertraagde controle van de levering of 

dienst en vertraagde kennisgeving van gebreken. 



 

 

9.3 Verder zal Novades de binnenkomende producten alleen inspecteren als een vorm van 

aanvullende, niet-verplichte kwaliteitsborgingsmaatregel. Leverancier is en blijft als enige 

verantwoordelijk voor de foutloze en documentaire kwaliteit van zijn producten en doet 

uitdrukkelijk afstand van elk bezwaar van afwezigheid of onjuiste melding van gebreken. 

9.4 Een langdurig gebruik of verwerking van een levering of dienst mag niet worden opgevat als 

goedkeuring van een dergelijke levering of dienst of als een verklaring van afstand van enige 

aanspraak van Novades. 

 

10. Garanties  

10.1 Leverancier garandeert dat het Product in overeenstemming is met het toepassingsdoel, de 

kwaliteit van de uitvoering, de functie en de prestaties, het gebruik van onberispelijk materiaal, 

de volledigheid en naleving van specifieke eisen en voorschriften van Novades en de naleving 

van alle andere gegarandeerde eigenschappen gedurende een periode van twaalf (12) 

maanden na de levering van de respectievelijke Producten.  

10.2 Leverancier zal de volledige contractuele zaak leveren en de bijbehorende diensten tijdig 

leveren, ongeacht of de specificaties alle leveringen en diensten die nodig zijn voor een 

vlekkeloze productie in detail beschrijven. Bovendien garandeert Leverancier dat hij ook alle 

individuele en aanvullende onderdelen enz. zal leveren die nodig en/of noodzakelijk zijn om de 

door Leverancier te leveren contractuele zaak te voltooien en om de gegarandeerde 

eigenschappen en veiligheid te bereiken en na te leven.  

10.3 Wanneer de Leverancier gebrekkige contractuele zaken levert, moet de Leverancier eerst 

worden toegestaan deze te verbeteren of vervangingen te leveren, tenzij dit onredelijk zou zijn 

voor Novades, terwijl elke (verwachte) vertraging in de productie door Novades wordt geacht 

onredelijk te zijn. Indien de Leverancier niet in staat is dit te doen of niet onmiddellijk deze 

maatregelen neemt binnen de door Novades gestelde termijn, kan Novades zich terugtrekken 

uit de Overeenkomst en de contractuele zaak aan de Leverancier retourneren voor rekening en 

risico van de Leverancier. In dringende gevallen kan Novades zelf of via een derde partij 

verbeteringen aanbrengen zonder dat er een respijtperiode is vastgesteld. De daaruit 

voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Leverancier. 

10.4 Indien een gebrek pas na ingebruikname wordt ontdekt (bijvoorbeeld door een verborgen 

gebrek) van het geleverde product en/of het eindproduct, begint de bovenstaande 

garantieperiode te lopen met de ontdekking van dat gebrek en kan Novades aanspraak blijven 

maken op de hierboven omschreven garantie; Leverancier doet onder deze omstandigheden 

dan ook uitdrukkelijk afstand van het bezwaar van een te late melding van gebreken. In dit geval 

is Leverancier verplicht de kosten op grond van artikel 10.3. en de kosten die nodig zijn om het 

gebrek te verhelpen, berekend op basis van de van tijd tot tijd geldende Novades 

honorariumtarieven, te betalen. Novades zal binnen drie maanden na ontdekking van het 

gebrek een kennisgeving van het gebrek aan Leverancier voorleggen. Op verzoek van 

Leverancier en tenzij anders is overeengekomen, zullen de door Leverancier te vervangen 



 

 

contractuele zaken zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van Leverancier ter beschikking 

worden gesteld. 

10.5 In alle gevallen als bedoeld in artikel 10.3. en 10.4. zal Leverancier ook de gedocumenteerde 

kosten betalen die Novades bijvoorbeeld als gevolg van bijzondere maatregelen maakt. 

10.6 Voor het overige zijn de wettelijke garantiebepalingen naar Nederlands recht van toepassing. 

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Leverancier zal de schade vergoeden die Novades direct of indirect lijdt als gevolg van een 

gebrekkige of vertraagde levering, overtreding van officiële veiligheidsvoorschriften of om 

andere redenen die aan de Leverancier zijn toe te schrijven. 

11.2 Wanneer aanspraken op Novades worden gemaakt uit hoofde van risicoaansprakelijkheid 

volgens dwingend Nederlands recht (bijv. de wet Productaansprakelijkheid) of buitenlands 

recht, is Leverancier intern aansprakelijk jegens Novades alsof Leverancier direct aansprakelijk 

zou zijn jegens de betreffende derde partij die dergelijke aanspraken op Novades doet gelden.  

11.3 Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten die Novades maakt om schade te voorkomen (bijv. 

terugroepacties etc.). 

11.4 Leverancier is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen de bovengenoemde risico's en op 

verzoek van Novades aan te tonen dat hij deze verzekering heeft afgesloten. 

 

12. Geheimhouding   

12.1 De Leverancier gaat ermee akkoord dat alle vertrouwelijke informatie die door Novades of 

namens Novades wordt verstrekt, strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt 

bekendgemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novades. 'Vertrouwelijke 

informatie' betekent alle niet-openbare commerciële, technische en juridische informatie en 

documenten waarvan de Leverancier zich bewust wordt via de zakelijke relatie met Novades, 

met inbegrip van maar niet beperkt tot tekeningen en modellen, sjablonen, monsters en 

soortgelijke zaken. 

12.2 Leverancier zal overeenkomstige verplichtingen opleggen aan zijn onderleveranciers. 

 

13. (Intellectuele) Eigendomsrechten  

13.1 Leverancier garandeert jegens Novades dat hij over alle (intellectuele) eigendomsrechten en 

licenties beschikt die nodig zijn voor de productie en levering van de contractuele zaak en 

verleent Novades alle rechten die verband houden met het juiste gebruik van de contractuele 

zaak, waarbij deze rechten kosteloos en onbeperkt in de tijd zijn. Verder garandeert Leverancier 

aan Novades dat het beoogde gebruik van de contractuele zaak geen inbreuk zal maken op 

rechten van natuurlijke of wettelijke derden.  

13.2 Leverancier is aansprakelijk voor claims die in verband met het contractuele gebruik van de 

contractuele zaak ontstaan door een inbreuk op eigendomsrechten en aanvragen van 

eigendomsrechten, ook als Leverancier niet in gebreke blijft. Leverancier zal Novades volledig 

vrijwaren en schadeloosstellen voor en tegen elke inbreuk op eigendomsrechten. 



 

 

13.3 Partijen verplichten zich om elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele risico's 

op inbreuken en vermeende inbreuken en de andere partij in staat te stellen zich te verweren 

tegen overeenkomstige vorderingen.  

13.4 Wanneer het onderwerp van een Overeenkomst de levering van ontwikkelingsdiensten (zoals 

componenten, samenstellingen, producten of processen) door de Leverancier omvat of 

noodzakelijk maakt, zullen de respectievelijke resultaten, monsters, modellen, uitvindingen en 

enige gerelateerde knowhow (de "Resultaten") worden overgedragen aan het eigendom van 

Novades zodra deze tot stand zijn gekomen. Indien de Resultaten kunnen worden beschermd, 

heeft Novades als enige het recht om de eigendomsrechten op deze Resultaten aan te vragen 

en te registreren. Leverancier zal niets doen dat de registratie van eigendomsrechten door 

Novades in gevaar kan brengen en zal Novades onmiddellijk op de hoogte stellen van de creatie 

van deze Resultaten. Indien nodig zal Novades voor het gebruik van Resultaten een 

wereldwijde, onbeperkte, overdraagbare en gratis licentie krijgen voor het recht om de 

bestaande eigendomsrechten van de Leverancier te gebruiken.  

13.5 Leverancier zal ervoor zorgen dat elke aan Leverancier toe te rekenen uitvinder zijn vergoeding 

ontvangt.  

13.6 Leverancier zal Novades op de hoogte stellen van het gebruik van gepubliceerde en niet-

gepubliceerde eigen en gelicentieerde eigendomsrechten en aanvragen voor 

eigendomsrechten met betrekking tot de contractuele zaak. 

 

14. Overmacht en recht op herroeping 

14.1 In geval van overmacht, zoals elke vorm van oorlog, natuurrampen, pandemie en andere 

onvoorspelbare en onvermijdelijke ernstige gebeurtenissen, worden de contractpartijen 

vrijgesteld van hun verplichting tot uitvoering van een Overeenkomst gedurende de gehele duur 

en binnen de reikwijdte van een dergelijke gebeurtenis. De partijen verstrekken elkaar 

onmiddellijk schriftelijk de nodige en redelijke informatie en passen hun verplichtingen te goeder 

trouw aan de gewijzigde omstandigheden aan. 

14.2 Arbeidsonderbrekingen zoals stakingen en uitsluitingen, fouten van de fabrikant, 

transportstoringen, afkeuringen, gebrek aan levering en vertraging van onderleveranciers zijn 

geen gevallen van overmacht.  

14.3 Wanneer een overmachtsituatie meer dan twee (2) weken duurt, zullen Leverancier en Novades 

onderhandelingen voeren om de operationele gevolgen te regelen. Indien een 

overmachtsituatie langer dan één (1) maand duurt, heeft de andere partij het recht om de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige verplichting om de andere 

partij op enigerlei wijze schadeloos te stellen. Een partij die zich beroept op een geval van 

overmacht is verplicht dit aan de betreffende andere partij te bewijzen. 

14.4 Novades heeft het recht om zich te allen tijde uit de Overeenkomst of een deel ervan terug te 

trekken, ook om redenen die buiten de macht van de Leverancier liggen. In dat geval zal 

Novades aan de Leverancier de werkelijk gemaakte kosten tot aan de beëindigingsdatum 

vergoeden. De Leverancier kan geen andere aanspraken doen gelden. 



 

 

14.5 Novades kan zich met onmiddellijke ingang uit de Overeenkomst terugtrekken als een aanvraag 

wordt ingediend om een insolventieprocedure te starten met betrekking tot de activa van de 

Leverancier of een gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingsprocedure. Evenzo kan 

Novades zich onmiddellijk uit deze contractuele relatie terugtrekken als de meerderheid van de 

aandelen van de Leverancier wordt verkocht aan een derde partij die een concurrent van 

Novades is. 

 

15. Scheidbaarheid 

15.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig is of wordt, 

heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden. In dit geval en indien de Overeenkomst een lacune bevat, wordt de ongeldige of 

niet-afdwingbare of ontbrekende bepaling vervangen door een redelijke bepaling die de 

bedoeling van de partijen of de bedoeling van de partijen met het oog op het economische doel 

van de Overeenkomst het dichtst benadert, alsof zij bij het sluiten van de Overeenkomst 

rekening hebben gehouden met deze kwestie. 

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter   

16.1 Op iedere door partijen gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980, Trb. 

1981, 184 en 1986, 61) is uitgesloten.   

16.3 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een Overeenkomst zullen in eerste 

instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen 

Novades is gevestigd, onverminderd het recht van Novades een geschil voor te leggen aan een 

andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter. 

 

17. Wijzigingen 

Novades is gerechtigd de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

Leverancier wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard wanneer Novades 

niet binnen 14 dagen na de mededeling van Novades dat wijziging zal plaatsvinden een 

schriftelijk protest daartegen van Leverancier heeft ontvangen. 

 

*** 

 


