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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN 

WILHELM REUSS B.V. 

1. Definities 

“AVV” betekent deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden van Wilhelm Reuss B.V. 

“KRÜGER GROUP” betekent Krüger GmbH & Co. 
KG en haar directe en indirecte 
dochterondernemingen. 

"Kopers" betekent de zakenpartners die 
Contractproducten kopen van Wilhelm Reuss. 

“Contractproducten” betekent de door Wilhelm 
Reuss te leveren of te verkopen goederen. 

“Wilhelm Reuss” betekent Wilhelm Reuss B.V. 

2. Algemeen; toepassingsgebied 

2.1. Deze AVV zijn exclusief van toepassing op alle 
zakelijke relaties tussen Wilhelm Reuss en 
Kopers; voorwaarden van Kopers die strijdig zijn 
met of afwijken van deze AVV zijn niet van 
toepassing, tenzij Wilhelm Reuss uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid 
daarvan. Deze AVV zijn ook van toepassing indien 
Wilhelm Reuss de levering uitvoert zonder 
voorbehoud, met kennis van de voorwaarden 
van Koper die strijdig zijn met of afwijken van 
deze AVV. 

2.2. De AVV zijn in het bijzonder van toepassing op 
contracten voor de verkoop en/of levering van 
roerende goederen (hierna te noemen de 
"Contractproducten"), ongeacht of Wilhelm 
Reuss de Contractproducten zelf produceert of 
deze koopt van leveranciers. Tenzij anders 
overeengekomen geldt de AVV versie die van 
kracht is op het moment van de order van Koper 
of in elk geval in de meest recente aan Koper 
verstrekte versie in tekstvorm ook als een 
raamovereenkomst voor soortgelijke 
toekomstige contracten, zonder dat Wilhelm 
Reuss daarnaar in elk individueel geval hoeft te 
verwijzen. 

2.3. Individuele overeenkomsten die met Koper 
worden overeengekomen (waaronder 
nevenafspraken, bijlagen en wijzigingen) hebben 
altijd voorrang op deze AVV, mits dit schriftelijk is 
overeengekomen met of bevestigd door Wilhelm 
Reuss. Behoudens tegenbewijs wordt de inhoud 
van die overeenkomsten beheerst door een 

schriftelijk contract of een schriftelijke 
bevestiging van Wilhelm Reuss. 

2.4. Juridisch relevante verklaringen en 
kennisgevingen aan Wilhelm Reuss na de sluiting 
van het contract (bijvoorbeeld het stellen van 
deadlines, betalingsherinneringen, verklaring van 
intrekking) dienen schriftelijk te geschieden. 

2.5. Behoudens voor zover rechtstreeks gewijzigd of 
uitdrukkelijk uitgesloten in deze AVV is de wet 
van toepassing. 

3. Contractsluiting en aanvragen 

3.1. Door Wilhelm Reuss gedane offertes zijn onder 
voorbehoud van wijziging en zijn niet-bindend en 
op voorwaarde van voorafgaande verkoop van 
de geoffreerde producten, tenzij deze 
uitdrukkelijk als bindend zijn gemarkeerd.  

3.2. Elke order van goederen door Koper wordt 
geacht een bindend contractueel aanbod te zijn. 
Tenzij anders aangegeven in de order heeft 
Wilhelm Reuss het recht om dit contractuele 
aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst 
daarvan te accepteren.  

3.3. Alle door Koper verstrekte  documenten 
(gegevens, monsters, etc.) zijn bindend; Koper is 
aansprakelijk voor de inhoud, technische 
uitvoerbaarheid en volledigheid daarvan; 
Wilhelm Reuss is niet verplicht om die te 
verifiëren. 

4. Levertijd en vertraging in de levering 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is 
informatie over de leveringsdatum slechts een 
schatting bij benadering. Een leveringstermijn 
vangt pas aan nadat alle bijzonderheden van de 
prestatie duidelijk gemaakt zijn en nadat beide 
partijen overeenstemming hebben bereikt over 
de voorwaarden van de order. Overeengekomen 
leveringsdata zullen dienovereenkomstig 
worden uitgesteld.  

4.2. Indien Wilhelm Reuss niet in staat is om op tijd te 
leveren als gevolg van overmacht (waaronder, 
maar niet beperkt tot, arbeidsconflicten 
waarvoor Wilhelm Reuss niet verantwoordelijk 
is, overheidsmaatregelen, tekorten aan energie 
of grondstoffen, epidemieën, tekorten of 
obstakels bij vervoer, operationele 
belemmeringen, bijv. wegens brand, 
waterschade en/of schade aan machines, of 
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andere verstoringen in de bedrijfsvoering, van 
Wilhelm Reuss of haar 
leveranciers/onderaannemers waarvoor 
Wilhelm Reuss niet verantwoordelijk is en die 
bewijsbaar significant zijn) zal Wilhelm Reuss de 
Koper daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. 
In dergelijke gevallen heeft Wilhelm Reuss het 
recht om de leveringsdatum uit te stellen met de 
tijd van de duur van de overmacht gebeurtenis of 
verstoring, mits de Koper daarvan op de hoogte 
is gesteld. In geval levering onmogelijk wordt als 
gevolg daarvan vervalt de verplichting tot 
levering en zal geen schadevergoeding worden 
toegekend. In geval Koper aantoont dat hij geen 
belang heeft bij verdere nakoming naar 
aanleiding van de vertraging, kan hij zich 
terugtrekken uit het contract onder uitsluiting 
van verdere vorderingen. In geval de gebeurtenis 
van overmacht of de verstoring langer duurt dan 
één maand, kan Wilhelm Reuss zich terugtrekken 
uit het contract voor wat betreft het niet-
vervulde gedeelte, indien zij voldaan heeft aan de 
bovenstaande informatieverplichting en voor 
zover zij niet heeft ingestemd met het 
aankooprisico of een garantie op levering.  

4.3. Artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing 
voor zover Wilhelm Reuss een bijbehorende 
aankooptransactie heeft gesloten voorafgaand 
aan de sluiting van de verkoopovereenkomst met 
Koper, die Wilhelm Reuss in staat zou hebben 
gesteld om haar contractuele verplichtingen tot 
levering jegens Koper na te komen indien die 
bijbehorende aankooptransactie behoorlijk was 
uitgevoerd en indien aan Wilhelm Reuss niet 
geleverd is, niet correct geleverd is, en/of niet 
tijdig geleverd is door haar leverancier, zonder 
dat Wilhelm Reuss daarvoor verantwoordelijk is.  

4.4. Indien Wilhelm Reuss vertraagd is in de nakoming 
heeft Koper het recht om schriftelijk een redelijke 
coulanceperiode te stellen en om zich terug te 
trekken uit het contract in geval deze periode 
zonder resultaat afloopt. Het stellen van een 
coulanceperiode is niet noodzakelijk indien 
Wilhelm Reuss serieus en definitief weigert na te 
komen, of indien er bijzondere omstandigheden 
zijn die een onmiddellijke terugtrekking uit het 
contract rechtvaardigen, na afweging van de 
belangen van beide partijen.  

4.5. Wilhelm Reuss is uitsluitend schadeplichtig in 
overeenstemming met artikel 9 van deze AVV. 
Elke vordering van Koper tot (schade)vergoeding 

als gevolg van een terugtrekking uit hoofde van 
artikel 6:277 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Bovendien blijven de wettelijke rechten van 
Wilhelm Reuss onaangetast, in het bijzonder in 
geval van uitsluiting van de verplichting tot 
nakoming (bijv. wegens onmogelijkheid of 
onredelijkheid van nakoming en/of verdere 
nakoming).  

 

5. Nakoming, levering, overgang van risico, 
verzuim met acceptatie 

5.1. De levering van het Systeem zal “af fabriek” 
(Incoterms 2020) plaatsvinden. De plaats van 
nakoming van de levering en eventuele verdere 
nakoming is tevens aldaar. Op verzoek en kosten 
van Koper kunnen de Contractproducten naar 
een andere locatie worden vervoerd. Tenzij 
anders aangegeven heeft Wilhelm Reuss het 
recht om het soort vervoer te bepalen (in het 
bijzonder het vervoersbedrijf, de transportroute, 
de verpakking). Wilhelm Reuss behoudt zich 
steeds het recht voor om volledig afgewerkte en 
gesealde producten, in trays of omkartons te 
laten verpakken door een erkende 
dienstverlener. In voorkomend geval kunnen 
afnemers op eenvoudig verzoek informatie 
hierover bekomen met betrekking tot door hen 
aangekochte producten 

5.2. Wilhelm Reuss heeft het recht om deelleveringen 
te doen voor zover dit redelijk is voor Koper met 
inachtneming van zijn belangen. 

5.3. Het risico op onopzettelijk verlies of 
onopzettelijke verslechterde staat van de 
goederen gaat over op Koper op het moment van 
levering van de meest recente Af Fabriek 
(Incoterms 2020). Indien vervoer overeen is 
gekomen gaat het risico op onopzettelijk verlies 
of onopzettelijke verslechterde staat van de 
Contractproducten over op Koper op het 
moment van overdracht aan de vervoerder, 
expediteur of andere persoon of instelling die is 
aangewezen om het transport uit te voeren. Het 
bovenstaande is ook van toepassing in geval 
Wilhelm Reuss de transportkosten heeft gedekt 
of in geval Wilhelm Reuss dergelijke kosten heeft 
voorgeschoten voor Koper, of in geval er 
deelleveringen zijn gedaan. In geval vervoer of 
levering vertraagd is om redenen waarvoor 
Koper verantwoordelijk is, gaat het risico over op 
Koper vanaf de dag waarop de 
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Contractproducten klaar zijn voor vervoer en 
waarop Koper daarvan op de hoogte is gesteld. 

5.4. Indien Koper in verzuim is met acceptatie of 
indien de levering vertraagd is om redenen 
waarvoor Koper verantwoordelijk is, heeft 
Wilhelm Reuss het recht om vergoeding van de 
daaruit voortvloeiende schade te eisen, inclusief 
extra onkosten. In dat geval zullen de 
Contractproducten worden opgeslagen voor 
rekening van Koper en zullen de kosten van 
opslag bij Koper in rekening worden gebracht. 

5.5. Indien een van de internationale 
handelsbepalingen "Incoterms", uitgegeven door 
de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), 
voor het betreffende contract is 
overeengekomen, is de betreffende op dat 
moment geldende versie van die “Incoterms” van 
toepassing. “Incoterms” zijn uitsluitend van 
toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met 
de bepalingen van deze AVV of andere gesloten 
overeenkomsten. 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

6.1. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen 
van Wilhelm Reuss die gelden op het moment 
van de sluiting van het contract en de Incoterm af 
fabriek (“Ex Works”) van toepassing. De 
wettelijke belasting toegevoegde waarde is niet 
in de prijzen inbegrepen; deze belasting wordt 
apart aangegeven op de factuur volgens het 
wettelijke tarief op de dag van facturering. Koper 
zal alle verdere kosten en lasten dragen 
(waaronder eventuele lasten van een 
verpakkingslicentie).  

6.2. In geval van vervoer van verkopen (artikel 5.1 van 
de AVV) draagt Koper de vervoerskosten af 
magazijn en de kosten van een eventuele 
transportverzekering als verzocht door Koper. 
Alle douanerechten, kosten, belastingen en 
andere openbare heffingen worden gedragen 
door Koper. 

6.3. De koopprijs is verschuldigd zonder aftrek en 
dient binnen 14 dagen na facturering en 
ontvangst van de factuur betaald te worden. 

6.4. Koper is in verzuim met betaling vanaf het 
moment van afloop van de bovengenoemde 
betalingsperiode. Tijdens de periode van 
wanbetaling zal de koopprijs rente dragen 
volgens het dan geldende tarief van wettelijke 
handelsrente. Wilhelm Reuss behoudt zich het 

recht voor om verdere schadevergoeding wegens 
vertraging te vorderen.  

6.5. Koper heeft uitsluitend recht op verrekening en 
retentierechten voor zover zijn vordering in 
rechte vaststaat of onbetwist is. In geval van 
gebreken in de levering blijven de 
tegenvorderingen van Koper uit hoofde van 
hetzelfde contract, in het bijzonder uit hoofde 
van artikel 8 van deze AVV, onverkort van kracht. 

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1. Totdat alle huidige en toekomstige vorderingen 
die voortvloeien uit het koopcontract en de 
lopende zakelijke relatie in verband met de 
Contractproducten (hierna te noemen 
“Verzekerde Vorderingen”) volledig betaald zijn, 
behoudt Wilhelm Reuss zich de eigendom van de 
Contractproducten voor. 

7.2. De Contractproducten onder 
eigendomsvoorbehoud mogen niet worden 
verpand, noch bij wijze van zekerheid worden 
overgedragen aan derden, totdat de Verzekerde 
Vorderingen volledig betaald zijn. Koper zal 
Wilhelm Reuss onmiddellijk schriftelijk op de 
hoogte stellen in geval er een verzoek om het 
instellen van een insolventieprocedure wordt 
ingediend of indien derden beslag (bijvoorbeeld 
pandbeslag) leggen op de goederen die aan 
Wilhelm Reuss toebehoren. 

7.3. In geval van niet-nakoming door Koper, in het 
bijzonder wanbetaling van de verschuldigde 
koopprijs, heeft Wilhelm Reuss het recht om zich 
uit het contract terug te trekken in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
en/of om de teruggave van de 
Contractproducten te eisen op basis van 
eigendomsvoorbehoud. De eis tot teruggave van 
de goederen omvat niet gelijktijdig de verklaring 
van terugtrekking; Wilhelm Reuss mag 
uitsluitend de teruggave eisen van de 
Contractproducten en zich het recht 
voorbehouden om zich terug te trekken uit het 
contract. Indien Koper de verschuldigde 
koopprijs niet betaalt mag Wilhelm Reuss deze 
rechten uitsluitend doen gelden indien zij niet 
eerder vergeefs een redelijke deadline voor 
betaling aan Koper heeft gesteld, of indien het 
stellen van een dergelijke deadline volgens de 
wet niet noodzakelijk is. 
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7.4. Tot het moment van herroeping volgens lid c) van 
dit artikel 7.4 heeft Koper het recht om de 
Contractproducten door te verkopen en/of te 
verwerken volgens het eigendomsvoorbehoud in 
de normale bedrijfsuitoefening In dat geval 
gelden aanvullend de volgende bepalingen: 

a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot 
de volledige waarde van de producten als 
gevolg van de verwerking, menging of 
combineren van de Contractproducten van 
Wilhelm Reuss, in welk geval Wilhelm Reuss 
geacht wordt de producent te zijn. In geval de 
eigendomsrechten van derden van kracht 
blijven tijdens de verwerking, mening of 
combineren met goederen van derden, 
verkrijgt Wilhelm Reuss mede-eigendom in 
de verhouding van de betreffende 
factuurwaarden van de verwerkte, 
vermengde of gecombineerde 
Contractproducten. Los daarvan zijn de 
bepalingen die van toepassing zijn op de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
Contractproducten van overeenkomstige 
toepassing op de producten die voortkomen 
uit de  verwerking, menging of combineren 
van de Contractproducten. 

b) Eventuele vorderingen jegens derden die 
voortvloeien uit de doorverkoop van de 
Contractproducten of het geproduceerde 
product worden reeds nu door Koper aan 
Wilhelm Reuss overgedragen ter zekerheid, in 
totaal of ten bedrage van de mogelijke 
aandeel van Wilhelm Reuss als mede-
eigenaar in overeenstemming met de vorige 
alinea. Wilhelm Reuss accepteert hierbij deze 
overdracht. De verplichtingen van Koper als 
omschreven in artikel 7.2 zijn ook van 
toepassing op de overgedragen vorderingen. 

c) Koper blijft bevoegd om naast Wilhelm Reuss 
de overgedragen vorderingen af te dwingen. 
Wilhelm Reuss verbindt zich ertoe om geen 
betaling van de vorderingen te eisen zo lang 
Koper voldoet aan zijn 
betalingsverplichtingen jegens Wilhelm 
Reuss, nakoming niet onmogelijk is, en 
Wilhelm Reuss het eigendomsvoorbehoud 
niet doet gelden door een recht uit te 
oefenen volgens artikel 7.3. Als dit het geval 
is kan Wilhelm Reuss echter eisen dat Koper 
de overgedragen vorderingen en hun 
debiteuren openbaar maakt, mits alle 

informatie die vereist is voor verzameling, de 
betreffende documenten overdraagt en de 
debiteuren (derden) op de hoogte stelt van 
de overdracht. In dit geval heeft Wilhelm 
Reuss ook recht op het herroepen van de 
bevoegdheid van Koper om de 
Contractproducten door te verkopen en te 
bewerken op voorwaarden van 
eigendomsvoorbehoud.* 

d) Indien de liquide waarde van de 
schuldpapieren meer dan 10% hoger is dan de 
vorderingen van Wilhelm Reuss, zal Wilhelm 
Reuss schuldpapieren vrijgeven ter keuze van 
Wilhelm Reuss op verzoek van Koper. 

8. Rechten op garantie 

8.1. Tenzij hieronder anders aangegeven is de wet 
van toepassing op de rechten van Koper in geval 
van materiaalfouten of eigendomsrechtelijke 
gebreken (waaronder onjuiste of onvolledige 
levering). 

8.2. In het geval van definitieve levering van de 
Contractproducten aan een consument zijn de 
wettelijke bepalingen betreffende de verkoop 
van consumptiegoederen in artikel 7:25 BW en 
productaansprakelijkheid in artikel 6:185 BW 
altijd onverkort van toepassing. In alle andere 
gevallen zijn de bijzondere regels voor subrogatie 
en regres van leverancier niet van toepassing. 

8.3. Aansprakelijkheid voor gebreken is primair 
gebaseerd op de bereikte overeenstemming over 
de kwaliteit van de Contractproducten. Alle 
productomschrijvingen en bijzonderheden van 
de fabrikant die onderwerp zijn van het 
betreffende verkoopcontract en die door 
Wilhelm Reuss openbaar zijn  gemaakt op het 
moment van sluiting van het betreffende 
verkoopcontract (in het bijzonder in catalogi of 
op de homepage van Wilhelm Reuss) worden 
geacht een overeenkomst te zijn over de 
kwaliteit van de Contractproducten. 

8.4. Indien de kwaliteit niet is overeengekomen 
bepaalt de wet of er al dan niet een gebrek is. . 
Wilhelm Reuss accepteert geen 
aansprakelijkheid voor publieke uitingen gedaan 
door derden (bijvoorbeeld reclame-uitingen) of 
andere aannames waarnaar Koper niet heeft 
verwezen als doorslaggevend voor de aankoop 
door Koper. 
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8.5. De rechten op garantie van Koper vereisen dat hij 
voldaan heeft aan zijn wettelijke verplichting tot 
inspectie en klachtindiening.  

8.6. In geval een geleverde zaak of geproduceerd 
werk gebrekkig is, heeft Wilhelm Reuss het recht 
om, naar haar keuze, hetzij het gebrek te 
herstellen of gebrekenvrije zaken te leveren aan 
Koper, hetzij, in geval van een 
arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst, 
een nieuw werk te produceren (verdere 
uitvoering). 

8.7. Wilhelm Reuss heeft het recht om aan de 
verschuldigde verdere uitvoering de voorwaarde 
te verbinden dat Koper de verschuldigde 
koopprijs betaalt, maar Koper heeft het recht om 
een redelijk deel van de koopprijs in te houden in 
verband met het gebrek. 

8.8. Koper geeft Wilhelm Reuss de vereiste tijd en 
mogelijkheid voor de verschuldigde verdere 
uitvoering. Meer in het bijzonder is Koper 
verplicht om, op verzoek, de afgewezen 
Contractproducten te overhandigen ten behoeve 
van inspectie. 

8.9. De noodzakelijke kosten voor inspectie en 
verdere uitvoering, in het bijzonder 
vervoerskosten, reiskosten, arbeidsloon en 
materiaalkosten, worden  gedragen en/of 
vergoed door Wilhelm Reuss volgens de wet in 
geval van een werkelijk bestaand gebrek. In alle 
andere gevallen kan Wilhelm Reuss compensatie 
eisen van Koper voor de gemaakte kosten als 
gevolg van het ongerechtvaardigde verzoek om 
het gebrek te herstellen (in het bijzonder 
inspectie- en vervoerskosten), tenzij Koper de 
afwezigheid van gebreken niet kon kennen. 

8.10. In geval verdere uitvoering mislukt is of een door 
Koper gestelde redelijke termijn voor verdere 
uitvoering zonder succes is verlopen of volgens 
de wet niet noodzakelijk is, kan Koper zich 
terugtrekken uit het koopcontract of de koopprijs 
verminderen.  In geval van een onbetekenend 
gebrek bestaat er echter geen recht op 
terugtrekking. Elke vordering van Koper tot 
(schade)vergoeding als gevolg van een 
terugtrekking uit hoofde van artikel 6:277 BW is 
uitdrukkelijk uitgesloten 

8.11. Vorderingen van Koper wegens schade of 
terugbetaling van kleine onkosten, ook in geval 
van gebreken, bestaan uitsluitend in 

overeenstemming met artikel 9 van deze AVV en 
zijn in andere gevallen uitgesloten. 

9. Verdere aansprakelijkheid 

9.1. Tenzij anders aangegeven in deze AVV is Wilhelm 
Reuss aansprakelijk voor elke niet-nakoming van 
contractuele en niet-contractuele verplichtingen 
volgens de wet. 

9.2. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 
9.3 is Wilhelm Reuss uitsluitend aansprakelijk 
voor schade – ongeacht de rechtsgronden 
daarvan – in geval van opzet en/of grove schuld, 
waaronder opzet en/of grove schuld van het 
hogere management van Wilhelm Reuss. Met 
uitzondering van opzettelijke niet-nakoming van 
haar verplichtingen is Wilhelm Reuss niet 
aansprakelijk voor indirecte schade of 
gevolgschade waaronder, maar niet beperkt tot, 
gederfde winst, bedrijfsonderbreking, 
reputatieschade. 

9.3. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen 
van aansprakelijkheid hebben geen invloed op 
vorderingen tot schadevergoeding wegens 
overlijden, lichamelijk letsel of 
gezondheidsschade of vorderingen van Koper op 
grond van productaansprakelijkheid (artikel 
6:185 BW) en andere dwingendrechtelijke 
aansprakelijkheidsbepalingen.  

9.4 Indien Koper grondstoffen en/of 
verpakkingsmateriaal levert aan Wilhelm Reuss 
voor verwerking door Wilhelm Reuss, is Wilhelm 
Reuss niet aansprakelijk voor de naleving van 
eventueel toepasselijke voedingswetten en 
eventuele gebreken die door dat materiaal 
kunnen worden veroorzaakt.  

9.5. Voor zover aansprakelijkheid voor schade jegens 
Wilhelm Reuss is uitgesloten of beperkt, geldt dit 
ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor 
schade gebaseerd op dezelfde rechtsgronden 
van haar werknemers, medewerkers, collega's, 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

9.6. In het geval van een niet-nakoming van een 
verplichting die niet bestaat uit een gebrek in het 
product kan Koper zich terugtrekken of het 
contract opzeggen in geval Wilhelm Reuss 
verantwoordelijk is voor die niet-nakoming. Elke 
vordering van Koper tot (schade)vergoeding als 
gevolg van een terugtrekking uit hoofde van 
artikel 6:277 BW is uitdrukkelijk uitgesloten Het 
vrije recht van Koper op opzegging is uitgesloten. 
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Bovendien zijn de wettelijke vereisten en 
juridische gevolgen van toepassing. 

9.7 Wilhelm Reuss is niet aansprakelijk voor 
inbreuken op intellectuele eigendom die 
veroorzaakt worden door de instructies van 
Koper.  

10. Verjaringstermijnen 

10.1. De vorderingen van de contractpartijen jegens 
elkaar vervallen overeenkomstig de wet, tenzij 
hieronder anders is bepaald. 

10.2. Vorderingen van Koper als gevolg van 
materiaalfouten en eigendomsrechtelijke 
gebreken vervallen binnen één jaar na levering. 
In geval acceptatie is overeengekomen begint de 
verjaringstermijn te lopen op het moment van 
acceptatie. 

10.3. Dwingendrechtelijke verjaringstermijnen blijven 
onverkort van kracht. Ontheffing van de verjaring 
als aangegeven in lid 10.2 is niet van toepassing 
op vorderingen wegens overlijden, lichamelijk 
letsel of gezondheidsschade en op vorderingen 
wegens opzet en/of grove nalatigheid. Indien het 
laatste contract in de bevoorradingsketen een 
verkoop van consumptiegoederen is (in het geval 
van de laatste levering van de contractproducten 
aan een consument), blijven ook de wettelijke 
verjaringstermijnen in dit verband met 
betrekking tot artikel 7:23 BW onverkort van 
kracht. 

10.4. De verjaringstermijnen volgens artikel 10.2 en 
10.3 voor vorderingen op grond van 
materiaalfouten en eigendomsrechtelijke 
gebreken zijn van overeenkomstige toepassing 
op andere contractuele en niet-contractuele 
vorderingen tot schadevergoeding door Koper op 
grond van een gebrek in de Contractproducten. 
Indien de toepassing van de regels voor 
wettelijke verjaring echter de eerdere verjaring 
van concurrerende vorderingen tot gevolg zou 
hebben is de wettelijke verjaringstermijn van 
toepassing op de concurrerende vorderingen. De 
wettelijke verjaringstermijnen voor 
productaansprakelijkheid (artikel 6:185 BW) 
blijven in elk geval onverkort van kracht. 

10.5. Voor zover de verjaringstermijn voor vorderingen 
tegen Wilhelm Reuss wordt ingekort uit hoofde 
van artikel 10.2 tot 10.4, is deze inkorting van 
overeenkomstige toepassing op vorderingen van 
Koper tegen de wettelijke vertegenwoordigers, 

werknemers, medewerkers, agenten en 
plaatsvervangers van Wilhelm Reuss op basis van 
dezelfde rechtsgrond. 

11. Buitengewone beëindiging 

Wilhelm Reuss heeft het recht om alle contracten 
voortvloeiend uit de zakelijke relatie met Koper 
zonder kennisgeving te ontbinden indien, na 
sluiting van het contract, de economische situatie 
van Koper aanzienlijk verslechtert en de 
behoorlijke uitvoering van de verplichtingen van 
Koper jegens Wilhelm Reuss in gevaar lijkt. Dit is 
in het bijzonder het geval als Koper onderwerp 
wordt van beslag of executiemaatregelen. 

12. Gedragscode, naleving en anti-corruptie  

12.1. Koper accepteert de Gedragscode van de 
KRÜGER GROUP (zoals van tijd tot tijd gewijzigd; 
te vinden op https://www.krueger-
group.com/en/) als de basis voor de 
betrekkingen tussen Leverancier en de KRÜGER 
GROUP. 

12.2. Koper garandeert dat zijn zakelijke activiteiten 
voldoen aan (i) het toepasselijk recht, (ii) andere 
wettelijke bepalingen die op hem van toepassing 
zijn en (iii) alle met Wilhelm Reuss gemaakte 
contractuele afspraken. Koper garandeert ook 
dat er voldoende organisatorische maatregelen 
zijn genomen in zijn bedrijf om naleving met de 
in zin 1 hierboven omschreven vereisten te 
verzekeren. 

12.3. Het is strikt verboden voor Koper om 
werknemers van de KRÜGER GROUP (inclusief 
hun familieleden) voordelen aan te bieden, te 
beloven of te geven voor hun werk bij KRÜGER 
GROUP. In geval Koper inbreuk maakt op dit 
verbod kan Wilhelm Reuss het contract met 
onmiddellijke ingang buitengewoon ontbinden. 

 

13.2. Gegevensbescherming 

13.1. De verwerking van persoonsgegevens vindt 
uitsluitend plaats met inachtneming van de 
regelgeving inzake gegevensbescherming. 
Wilhelm Reuss verwerkt persoonsgegevens, die 
Koper verzendt aan Wilhelm Reuss, ten behoeve 
van de verwerking van de betreffende order 
evenals voor toekomstige orders en slaat deze op 
in het interne computersysteem van de Groep. 
Dit betekent dat alle bedrijven van de KRÜGER 
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GROUP (https://www.krueger-
group.com/en/krueger-group/group-structure) 
toegang hebben tot de gegevens. Dit is 
noodzakelijk en in het gerechtvaardigd belang 
van Wilhelm Reuss omdat de bedrijven in de 
KRÜGER GROUP samenwerken op basis van een 
taakverdeling en aan de verzoeken van de klant 
uitsluitend op deze wijze kan worden voldaan en 
deze verzoeken kunnen worden verwerkt op 
optimale wijze. Persoonsgegevens zullen 
uitsluitend worden gebruikt voor andere 
doeleinden indien de betrokkene heeft 
ingestemd met dat andere gebruik of indien er 
een andere wettelijke toestemming is voor dat 
andere gebruik.  

13.2. In geval persoonsgegevens worden 
overgedragen aan Wilhelm Reuss is Koper 
verplicht om de betrokkenen tijdig te informeren 
over de gegevensverwerking door Wilhelm Reuss 
op grond van artikel 14 van de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
nr. 2016/679; Wilhelm Reuss onthoudt zich van 
het verstrekken van informatie aan de 
betrokkenen. Op verzoek zal Wilhelm Reuss aan 
Koper de benodigde informatie verstrekken om 
te voldoen aan de verplichtingen tot 
informatieverstrekking uit hoofde van de 
voorgaande zin. 

14. Gevolgen van niet-afdwingbaarheid, 
rechtskeuze en rechtsgebied 

14.1. Deze AVV en de contractuele relatie tussen 
Wilhelm Reuss en Leverancier wordt beheerst 
door Nederlands recht, met uitsluiting van 
internationaal uniform recht, in het bijzonder het 
Weens Koopverdrag (CISG). 

14.2. In geval Koper een professionele partij is, een 
publiekrechtelijke rechtspersoon, of een speciaal 
publiekrechtelijk fonds, is de rechtbank van 
Amsterdam, Nederland, de enige – ook 
internationale – bevoegde rechter voor alle 
geschillen die voortvloeien uit de contractuele 
relatie. Dit laat de geldende wettelijke 
bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot 
exclusieve rechtsmacht, onverlet. 

14.3. In geval van ongeldigheid van afzonderlijke 
bepalingen van deze AVV blijven de overige 
bepalingen volledig van kracht. Ongeldige 
bepalingen zullen worden vervangen door 
bepalingen die zo dicht mogelijk het 
economische resultaat benaderen in 

overeenstemming met het door de ongeldige 
bepaling beoogde doel. 

 

 


