Algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van de naamloze
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid AGENTOR N.V.,
gevestigd te (4751 VM) Oud Gastel aan
de Windmolen 8.
Artikel 1 Algemeen.
1.Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle door Agentor N.V.,
hierna te noemen Agentor, gedane
offertes en op alle door Agentor gesloten
overeenkomsten met elke koper,
opdrachtgever en/of iedere andere
afnemer, hierna te noemen: de
wederpartij, betreffende de verkoop,
levering, vervaardiging, advisering of het
op andere gronden ter beschikking
stellen van zaken.
2.De Algemene Voorwaarden van
Agentor zijn van toepassing met
uitsluiting van eventuele algemene
voorwaarden van de wederpartij. Door
het enkele feit van het aangaan van een
Overeenkomst, doet de wederpartij
afstand van eventueel zijnerzijds
gehanteerde algemene voorwaarden,
zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend
onderhavige Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn. Afwijkende bedingen
binden Agentor slechts na uitdrukkelijke
schriftelijke akkoordbevinding harerzijds
en alleen voor de overeenkomst waarop
de akkoordbevinding betrekking heeft.
Eventuele handgeschreven op- of
aanmerkingen zijn niet van toepassing.
3.Onder Agentor worden in deze
algemene voorwaarden mede begrepen
alle aan Agentor op enigerlei wijze
verbonden ondernemingen danwel door
Agentor ingeschakelde derden aan wie
de uitvoering van een overeenkomst
geheel of gedeeltelijk wordt
toevertrouwd.
4.Deze algemene voorwaarden zijn
mede bedongen voor al diegenen die in
dienst zijn van Agentor, die door Agentor
op enigerlei wijze in het kader van haar
activiteiten zijn ingeschakeld,

als voor derden voor wiens handelen
danwel nalaten Agentor aansprakelijk
is.
5. Vertegenwoordigers van Agentor zijn
niet bevoegd met deze Algemene
Voorwaarden strijdige bedingen overeen
te komen, tenzij deze
vertegenwoordigers een daartoe
strekende volmacht aantonen. Enige
strijd met dit artikel bindt Agentor niet.
De wederpartij kan de volmachten ten
kantore van Agentor inzien, dan wel op
verzoek een kopie hiervan ontvangen.
6.De offerte alsmede de
opdrachtbevestiging gaan vergezeld
van een exemplaar van deze Algemene
Voorwaarden. Door acceptatie van de
offerte stemt de wederpartij in met de
toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden. De verstuurde
orderbevestiging dient als bewijs van
deze acceptatie. Indien toezending in
enig geval niet mogelijk mocht zijn resp.
heeft plaatsgevonden worden deze
algemene voorwaarden op telefonische
aanvraag van de opdrachtgever
toegezonden.
7. Indien een of meerdere bepalingen in
deze Algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze Algemene
voorwaarden volledig van toepassing.
Partijen zullen alsdan overleggen
teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zover mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 2. Overeenkomst.
1.Aanbiedingen van Agentor zijn
steeds vrijblijvend, ook als deze een
termijn voor aanvaarding bevatten.
Zodanige termijn heeft nimmer de
strekking Agentor voor de gestelde
termijn te binden. Indien een aanbod
van Agentor wordt aanvaard, heeft
Agentor het recht het aanbod binnen

twee werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2.Aanbiedingen en prijsopgaven zijn
gebaseerd op uitvoering van de
opdracht onder normale
omstandigheden en gedurende
reguliere werkuren. Indien uitvoering
van werkzaamheden buiten normale
omstandigheden zal plaatsvinden,
maken partijen hierover schriftelijk
een afspraak.
3.Aanvaarding van Agentor's
aanbiedingen dient schriftelijk te
geschieden waaronder begrepen per
fax en e-mail.
4.De overeenkomst kan ook mondeling
tot stand komen doordat Agentor met
uitvoeringshandelingen is begonnen.
5.Wijziging van de overeenkomst kan
slechts op basis van schriftelijke
instemming van Agentor plaatsvinden.
6.De door Agentor verzonden
orderbevestiging, danwel bij gebreke
daarvan de afleveringsbon, danwel bij
gebreke daarvan de verzonden
factuur, geldt als volledig bewijs van de
overeenkomst, behoudens eventuele
onjuistheden die de wederpartij binnen
acht dagen na datum van verzending
schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
7.De administratie van Agentor heeft
tegenover de wederpartij volledige
bewijskracht.
Artikel 3. Prijzen.
1.Voor de door Agentor geaccepteerde
opdrachten gelden de prijzen en
voorwaarden welke schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.Door Agentor opgegeven prijzen zijn
gebaseerd op de ten tijde van de
opgave geldende fabrieksprijzen,
koersen van buitenlandse valuta,
invoerrechten en daarmee gelijk te
stellen heffingen, prijzen van
grondstoffen, gas, olie en elektra,
verzekeringstarieven, belastingen,
loonkosten en andere dergelijke
factoren.

3.Indien na de datum van de aanbieding
danwel de totstandkoming van de
overeenkomst één of meer van de
voornoemde factoren wijzigingen
ondergaan,
is Agentor gerechtigd de opgegeven
respectievelijk overeengekomen prijs
overeenkomstig te wijzigen.
4.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld,
zijn opgegeven prijzen per eenheid en
exclusief omzetbelasting. Alle prijzen
zijn af magazijn/kantoor en zijn exclusief
de opslag-, vracht- en installatiekosten,
tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5.Voor levering gelden de tarieven zoals
nader voor levering van goederen
vastgelegd. In die zin dat bij leveringen
vanaf €500,00 de levering franco
geschiedt behoudens het lossen. Tenzij
in de offerte een andere regeling is
opgenomen. Voor opdrachten met een
nettowaarde van minder dan €50,00
wordt tevens €15,00 administratiekosten
berekend, tenzij anders is
overeengekomen.
Artikel 4. Betaling.
1.Alle betalingen dienen binnen 30
dagen na factuurdatum te geschieden.
Agentor is te allen tijde gerechtigd
contante betaling, vooruitbetaling
danwel zekerheid voor de betaling te
vorderen. Indien de wederpartij een
consument is bedraagt de
vooruitbetaling hooguit 50%.
2.Elke overeenkomst wordt aangegaan
onder de opschortende voorwaarde dat
uit in te winnen informatie de
kredietwaardigheid van de wederpartij
blijkt en de
credietverzekeringsmaatschappij
genoegzame dekking biedt.
3.Indien na het sluiten van de
overeenkomst ter kennis van Agentor
gekomen omstandigheden haar goede
grond geven te vrezen dat de
wederpartij zijn betalings- en/of andere
verplichtingen niet zal nakomen, is
Agentor bevoegd levering en verzending

op te schorten, totdat de wederpartij
genoegzame zekerheid voor de
nakoming van zijn verplichtingen heeft
verschaft.
4.Indien Agentor gebruik heeft gemaakt
van (een van) haar in dit artikel
omschreven bevoegdheden, is de
wederpartij verplicht het door hem
verschuldigde binnen acht dagen na de
gestelde datum ten kantore van
Agentor of op een harer bank- of
girorekeningen te voldoen.
5.Nalatigheid van de wederpartij terzake
van het afnemen van zaken, laat de
betalingsverplichtingen van de
wederpartij onverlet.
6.Indien door Agentor in gedeelten
wordt geleverd, is Agentor niet tot
verdere leveringen verplicht dan nadat
de op de reeds gedane deelleveringen
betrekking hebbende facturen zijn
betaald, onverminderd het bepaalde in
de overige leden van dit artikel.
7.Indien de in deze Algemene
Voorwaarden opgenomen
betalingstermijnen worden
overschreden, is de
wederpartij direct in verzuim zonder dat
ingebrekestelling is vereist en is de
wederpartij aansprakelijk voor de door
Agentor door vertraagde (af)levering
geleden schade en is aansprakelijk
voor alle door Agentor geleden en te
lijden schade.
8.Indien aan twee of meer
wederpartijen gezamenlijk wordt
verkocht, is iedere wederpartij
hoofdelijk aansprakelijk voor de
(deel)betaling van de overeengekomen
prijs resp. de zekerheidsstelling.
9.Bij gebreke van tijdige betaling is de
wederpartij, zonder aanmaning of
ingebrekestelling, rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente over het
onbetaald gedeelte van de hoofdsom.
10.Buitengerechtelijke incassokosten
worden conform het rapport BGKIntegraal 2013 in rekening gebracht.
Artikel 5. Levering en levertijd

1.Het gehele transport komt voor
rekening en risico van de wederpartij
tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.Voor de levertijd geldt de levertijd zoals
deze door de leverancier wordt
aangegeven resp. zoals in de
documentatie van de leverancier is
vermeld. Overeengekomen levertijden
zullen nimmer zijn te beschouwen als
fatale termijnen. Agentor zal zich
inspannen om overeenkomstig de
overeengekomen termijn te leveren.Bij
niet tijdige levering moet Agentor
derhalve schriftelijk in gebreke worden
gesteld en dient een redelijke termijn
voor nakoming te worden geboden.
3.De overeengekomen levertijd gaat in
op het laatste van de navolgende
tijdstippen:
a.de dag van de totstandkoming der
overeenkomst;
b.de dag van ontvangst door
Agentor van de door of namens de
wederpartij te verstrekken, voor de
uitvoering van de levering
noodzakelijke bescheiden,gegevens
en dergelijke;
c.de dag waarop de tegenpartij op
verzoek van Agentor genoegzame
zekerheid voor tijdige en algehele
voldoening van zijn betalings- en andere
verplichtingen als bedoeld in deze
algemene voorwaarden heeft verschaft.
4.Wanneer een gedeelte van de
bestelling gereed is, kan Agentor te harer
keuze dit gedeelte leveren danwel eerst
leveren wanneer de gehele bestelling
gereed is, onverminderd het bepaalde in
lid 1 van dit artikel.
5.Blijft de wederpartij na sommatie in
gebreke om af te nemen, dan kan
Agentor vanaf de in de sommatiebrief
genoemde datum leveren (aan een
derde) op een door Agentor te bepalen
tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel
het nog onuitgevoerde deel van de
overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder dat

ingebrekestelling is vereist, ontbinden,
onverminderd het recht van
Agentor op schadevergoeding.
6.Indien de wederpartij een verzoek tot
faillietverklaring heeft gedaan danwel
jegens de wederpartij door een of meer
van haar schuldeisers een verzoek
daartoe is ingediend, danwel is Agentor
anderszins gebleken van verminderde
kredietwaardigheid, dan is Agentor
bevoegd levering en verzending op te
schorten, totdat op dat verzoek
onherroepelijk is beslist, danwel door de
wederpartij voldoende zekerheid is
gesteld.
Artikel 6. Niet toerekenbare
tekortkomingen.
1. In geval van force majeure is Agentor
bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst voor de duur van de force
majeure op te schorten. De wederpartij is
bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
indien de force majeure drie maanden
voortduurt danwel indien vaststaat dat
deze tenminste drie maanden zal
voortduren, zonder dat partijen daarbij
over en weer tot vergoeding van enige
schade gehouden zullen zijn,
onverminderd gehoudenheid van de
wederpartij tot betaling aan Agentor van
de tot het moment van ontbinding reeds
geleverde goederen.
2.Tot force majeure als hiervoor bedoeld,
worden in elk geval – doch niet exclusief
– gerekend oorlog, oorlogsgevaar,
oproer, molest, brand, natuurrampen,
stormschade, waterschade,
overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk,
storingen in de levering van energie,
bedrijfsstoring en het geval dat Agentor
door haar eigen leveranciers, om welke
reden dan ook, niet tot levering in staat
wordt gesteld, waaronder begrepen
stagnatie, verlies of beschadiging tijdens
het vervoer, alsmede het tijdelijk niet

kunnen beschikken over adequaat
personeel door Agentor.
Artikel 7. Gegevens en bescheiden.
1.Door Agentor aan de wederpartij en
door de wederpartij aan Agentor bij of na
de offerte danwel bij orderbevestiging ter
kennis gebrachte afbeeldingen,
tekeningen gewichtsvermeldingen,
technische specificaties, berekeningen
en overige gegevens, al dan niet
opgenomen in prospectussen, catalogi,
circulaires, advertenties en prijslijsten,
hebben het karakter van een
benaderende aanduiding en bieden geen
grond voor weigering resp. enigerlei
vergoeding. Daaraan ontleende
gegevens zijn slechts verbindend indien
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.Alle rechten van, door of via Agentor
tot stand gekomen aanbiedingen,
modellen, artistieke en technische
ontwerpen, beschrijvingen (technische
en overige), tekeningen, schetsen,
schema's en dergelijke blijven berusten
bij Agentor of de ontwerper.
3.Door Agentor verstrekte
aanbiedingen, afbeeldingen,
tekeningen, berekeningen, schema's,
ontwerpen en overige door of via
Agentor tot stand gekomen of
gepubliceerde bescheiden zijn
onvervreembaar eigendom van
Agentor of de ontwerper en mogen niet
aan derden, in welke vorm ook, ter
inzage worden verstrekt, ter
beschikking worden gesteld danwel op
andere wijze gebruikt worden zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Agentor of de ontwerper.
4.De wederpartij is verplicht tot
geheimhouding van alle gegevens,
ontleend aan bescheiden als in dit artikel
genoemd en bijbehorende
correspondentie, die de wederpartij in
verband met de overeenkomst ter kennis
zijn gekomen, behoudens met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Agentor. Agentor kan integrale

teruggave van (een deel) van deze
stukken verlangen.
5. Strijdigheid met dit artikel verplicht de
wederpartij de door Agentor opgelopen
schade volledig te vergoeden.

verpakking, binnen 1 week na het
indienen van de klacht aan Agentor
worden teruggezonden op kosten en
voor risico van de wederpartij. Enige
verzendkosten komen voor rekening van
de wederpartij, tenzij de klacht gegrond
Artikel 8. Klachten en
wordt geacht.
retourzendingen.
6.Geringe afwijkingen met de
1.Klachten, ongeacht of deze betrekking gebruikelijke toleranties zullen voor de
hebben op door Agentor gedane of niet- wederpartij geen grond kunnen vormen
gedane leveringen of op Agentor's
voor reclamering, het vragen van
facturen, moeten bij Agentor binnen een schadevergoeding of een verzoek tot
redelijke termijn en in ieder geval binnen annulering van de opdracht.
veertien dagen worden ingediend, mede 7.Teruggezonden zaken houdt Agentor
om Agentor in staat te stellen de
voor rekening en risico van de
gegrondheid en de oorzaak van de
wederpartij.
klacht(en) te beoordelen. 3.Gebreken
die redelijkerwijs niet binnen veertien
Artikel 9. Ontbinding.
dagen kunnen worden geconstateerd,
1.Onverminderd het bepaalde in artikel 5
dienen onmiddellijk na constatering en
en 6 wordt de overeenkomst van
binnen de geldende garantietermijn te
rechtswege ontbonden, zonder
worden gemeld.
rechterlijke tussenkomst en zonder dat
enige ingebrekestelling zal zijn vereist,
2.De wederpartij verplicht zich zijn
op het tijdstip waarop de wederpartij, die
volledige medewerking te verlenen aan
de uit de overeenkomst voortvloeiende
al hetgeen Agentor noodzakelijk acht om verplichtingen niet of niet volledig heeft
de gegrondheid van de klacht te
voldaan, in staat van faillissement wordt
beoordelen, waaronder begrepen
verklaard, voorlopig surseance van
inspectie van levering door of vanwege
betaling aanvraagt of door beslaglegging,
Agentor.
onder curatele stelling of anderszins de
3.Zaken mogen slechts door de
beschikkingsbevoegdheid over zijn
wederpartij worden teruggestuurd na
vermogen of een deel ervan verliest,
voorgaande toestemming van Agentor,
tenzij de curator of de bewindvoerder de
met schriftelijke vermelding van een
uit deze overeenkomst voortvloeiende
retourzendingsnummer, een duidelijke
verplichtingen als boedelschuld erkent en
klachtomschrijving, factuurdatum,
zekerheid stelt voor voldoening daarvan.
artikel- en serienummer.
2.Door de ontbinding worden over en
4.Het verlenen van toestemming zoals
weer bestaande vorderingen
bedoeld in 8.2, impliceert niet de
onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij
erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is aansprakelijk voor alle door Agentor
is.
geleden schade.
5.Nadat de wederpartij van Agentor
toestemming heeft verkregen zoals
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.
bedoeld in 8.2, moeten de zaken, tenzij 1.Zolang de wederpartij niet al hetgeen
deze beschadigd ontvangen zijn, in
hij verschuldigd is resp. het volledige
ongeschonden staat in de originele
bedrag van de vorderingen op grond van
verpakking, althans deugdelijke
de overeenkomst met eventuele
verpakking, met duidelijk zichtbare
bijkomende kosten en/of een eventuele
vermelding van het
vordering tot schadevergoeding van
retourzendingsnummer op de
Agentor wegens toerekenbare

tekortkoming van de wederpartij terzake
heeft voldaan of daarvoor genoegzame
zekerheid
heeft gesteld, houdt Agentor zich de
eigendom van alle zaken voor en houdt
de wederpartij voor rekening en risico
van de wederpartij de goederen voor
Agentor tot het tijdstip waarop de
wederpartij al haar verplichtingen
jegens Agentor volledig is nagekomen.
2.Zolang de eigendom van de goederen
niet op de wederpartij is overgegaan,
heeft hij niet het recht de goederen op
enigerlei wijze te vervreemden,
verhuren of bezwaren resp. verwerken,
behoudens en voorzover het de
normale uitoefening van het bedrijf
betreft, in laatsgenoemde geval slechts
na toestemming van Agentor, in welk
geval de wederpartij zijn vordering op
derden aan Agentor cedeert en aan
Agentor op diens eerste verzoek de
akte van cessie zal verstrekken. Te
harer keuze kan Agentor ook vestiging
van een stil pandrecht bij voorbaat
verlangen.
3.Indien de wederpartij zijn
betalingsverplichtingen niet nakomt is
hij gehouden zonder nadere
ingebrekestelling Agentor op eerste
verzoek de aan haar in eigendom
toebehorende goederen ter beschikking
te stellen. Aan Agentor en diens
werknemers komt het recht toe het
terrein van de wederpartij te betreden
om zich het feitelijk bezit van de
geleverde goederen te verschaffen.
Daartoe gemaakte kosten dienen aan
Agentor te worden vergoed.
4.Zolang de eigendom van door
Agentor geleverde zaken nog niet op
de wederpartij is overgegaan, is de
wederpartij verplicht de zaken, die
eigendom zijn van Agentor, naar
behoren tegen brand en diefstal te
verzekeren. De wederpartij verplicht
zich dit belang bij een calamiteit te
vergoeden en is verplicht op eerste
verzoek zijn vordering op zijn
assuradeuren aan Agentor te cederen.

5.De wederpartij is verplicht onverwijld
telefonisch mededeling te doen van
aanspraken van derden op onder
eigendomsvoorbehoud vallende zaken
alsmede van pogingen van derden om
onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken in hun macht te krijgen
of daarop beslag te leggen. De
wederpartij is voorts verplicht een
mededeling als voornoemd onverwijld
schriftelijk aan Agentor te bevestigen.
6.In geval van terugname crediteert
Agentor de factuurwaarde van de zaken
aan de wederpartij, voorzover de
goederen nog vermeld staan in de
gangbare prijslijst in complete
verpakking en in goede staat te
vermeerderen met een opslag voor
administratie- en handelingskosten, vast
te stellen op 20% van de nettofactuurwaarde. Komen de goederen
niet meer in de gangbare prijslijst voor
dan geldt de marktconforme
handelswaarde, eveneens te
vermeerderen met een opslag voor
administratie- en handelingskosten,
vast te stellen op 20% van de nettofactuurwaarde. De wederpartij is
gehouden ontbrekende zaken aan
Agentor onverwijld te retourneren dan
wel hun waarde te vergoeden.
7.De wederpartij die handelt in strijd
met het bepaalde in dit artikel verbeurt
ten gunste van Agentor een boete voor
iedere handeling die onder één van de
aldaar vermelde verboden valt. De
boete is gelijk aan tweemaal het
factuurbedrag, echter minimaal €
1.000,-- per handeling. Één en ander
laat onverlet het recht van Agentor op
vergoeding van door haar geleden en te
lijden schade.
Artikel 11. Garantie.
1.Agentor verleent garantie voor
materiaal- en productiefouten
overeenkomstig de door de fabrikant
van de goederen voor de goederen
daadwerkelijk verleende garantie.
2.Agentor verleent geen garantie indien:

-de fouten het gevolg zijn van
onoordeelkundig gebruik of een
andere oorzaak dan de
ondeugdelijkheid van het materiaal of
de fabricage;
-de oorzaak van de fouten niet duidelijk
kan worden aangetoond;
-niet alle voor het gebruik van de
producten gegeven instructies en
andere specifiek geldende
garantievoorschriften stipt en volledig
zijn nagekomen;
-de wederpartij zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Agentor
gedurende de overeengekomen
garantietermijn wijzigingen en/of
reparaties aan het geleverde verricht
hebben of hebben laten verrichten;
-de wederpartij niet, niet behoorlijk of
niet tijdig voldoet aan enige verplichting,
welke uit deze of enige andere
overeenkomst met Agentor al dan niet
met deze overeenkomst samenhangend
voortvloeit.
3.Garantie wordt niet verleend indien
de wederpartij de geleverde
goederen niet op normale wijze heeft
gebruikt.
Artikel 12. Aansprakelijkheid.
1.Behoudens gevallen van opzet of
grove schuld van Agentor of haar
leidinggevenden, is de aansprakelijkheid
van Agentor beperkt tot het totaalbedrag
dat de wederpartij uit hoofde van de
overeenkomst verschuldigd is dan wel
beperkt tot vergoeding van schade
voorzover de verzekering dekking
verleent en tot ten hoogste het bedrag
dat door de verzekeraar daadwerkelijk
wordt uitgekeerd, afhankelijk van welk
bedrag lager is.
2.Agentor is nimmer verplicht tot
vergoeding van bedrijfsschade en
gevolgschade, geleden door de
wederpartij en/of derden, door welke
oorzaak ook ontstaan.
3.Indien de wederpartij Agentor
aansprakelijk stelt voor enige schade,

hoe ook genaamd of uit welken hoofde
ook ontstaan, is hij verplicht Agentor
eigener beweging aan te tonen dat hij
de geleverde zaken op verantwoorde
wijze heeft behandeld, één en ander in
verhouding tot de aard van het product.
4.Indien de wederpartij zaken
doorverkoopt, levert, exporteert,
verpandt of op andere wijze, onder
welke titel ook, al dan niet om niet en al
dan niet in gebruik aan een ander
overdraagt of te zijner beschikking stelt,
is de wederpartij verplicht Agentor te
vrijwaren voor alle aanspraken van
derden wegens schade, opgetreden
door of in verband met de door Agentor
aan de wederpartij geleverde zaken
5. De wederpartij dient Agentor in geval
van eventuele schade binnen één jaar na
het optreden daarvan aansprakelijk te
stellen. Indien de wederpartij verzuimt
Agentor binnen deze termijn van één jaar
aansprakelijk te stellen, geldt dat de
vordering is verjaard.
Artikel 13. Slotbepalingen.
1.Het is de wederpartij verboden om
zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
vorderingen op Agentor danwel op een
met Agentor verbonden maatschappij te
cederen, te verpanden of op andere
wijze, onder welke titel dan ook, al dan
niet om niet, aan een ander over te
dragen of te zijner beschikking te
stellen, zonder Agentor’s voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming.
2.De wederpartij is gehouden Agentor
te vrijwaren voor alle kosten en
schade, waarin Agentor mocht
vervallen doordat derden een
vordering jegens haar instellen terzake
van een feit, waarvoor
aansprakelijkheid jegens de
wederpartij in deze algemene
voorwaarden is uitgesloten.
Artikel 14. Geschillen.
1.Op alle met Agentor gesloten
overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

2.Alle uit de hiervoor bedoelde
overeenkomsten voortvloeiende
geschillen, behoudens die, ten aanzien
waarvan de kantonrechter absoluut
bevoegd is, zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te
Breda, onverminderd de bevoegdheid
van een andere rechter terzake van
voorlopige, conservatoire of executoriale
maatregelen.
Artikel 15. Depot.
1.Deze algemene voorwaarden zijn
gedeponeerd in juni 2017 bij de Kamer
van Koophandel te Breda.
Oud Gastel, 1 juni 2017
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