
 

 
 
 
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN MERINOX B.V., GEVESTIGD TE ALBLASSERDAM, 
NEDERLAND 
 
Geldig vanaf 1 november 2022 
 
ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverkort onderdeel uit van alle 
overeenkomsten op grond waarvan Merinox, gevestigd te Alblasserdam, Nederland, hierna te 
noemen: “Merinox ”, onder welke titel dan ook zaken verkoopt en/of levert of enige andere 
prestatie verricht, alsmede op alle in dat kader door Merinox af te leggen verklaringen, 
aanbiedingen, offertes, order- of opdrachtbevestigingen, facturen en prijsopgaven. De 
wederpartij van Merinox wordt hierna in deze voorwaarden nader aangeduid als "koper". 
Andersluidende voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van koper en/of diens 
vertegenwoordigers en/of hulppersonen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2. Indien een schriftelijke bepaling in een overeenkomst afgesloten tussen Merinox en koper 
(nader in deze voorwaarden gezamenlijk aan te duiden als “partijen”) in strijd is met een beding 
in deze voorwaarden, prevaleert de schriftelijke bepaling in de overeenkomst. 
3. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze voorwaarden komt geen zelfstandige 
betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze  
voorwaarden. 
4. Indien rechtens komt vast te staan dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet 
afdwingbaar is, dan zal deze in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de 
overige bepalingen aantasten. De betreffende bepaling(en) zal (zullen) worden omgevormd tot 
rechtens geldige bepalingen die voldoen aan de juridische en economische bedoeling van de 
oorspronkelijke bepalingen.  
5. Onder een schrijven of schriftelijk wordt verstaan per brief, fax, e-mail of anderszins, anders 
dan mondeling.  
6. Door op basis van deze voorwaarden te contracteren met Merinox, gaat koper akkoord met 
de toepasselijkheid van deze voorwaarden, ook ten aanzien van toekomstige transacties, ook als 
die in die toekomstige transacties niet uitdrukkelijk wordt bedongen of overeengekomen.  
7. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze voorwaarden kan door eenieder 
die door Merinox in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, zoals 
werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, toeleveranciers, (onder)aannemers en (andere) 
hulppersonen, jegens koper en diens vertegenwoordigers en/of hulppersonen en diens 
eventuele afnemers een beroep worden gedaan en koper staat er voor in dat hij deze 
voorwaarden (ook) jegens zijn vertegenwoordigers, hulppersonen en afnemers zal 
doorbedingen. 



8. Merinox is en blijft eigenaar van alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met 
betrekking tot de door haar geleverde zaken, waaronder catalogussen, tekeningen en 
soortgelijke documenten. Koper zal zaken, in het bijzonder bescheiden of andere 
gegevensdragers, waarop rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van Merinox 
rusten, niet zonder schriftelijke toestemming van Merinox aan derden ter beschikking stellen. 
Koper vrijwaart Merinox tegen inbreuken op Merinox’ rechten van intellectuele en/of 
industriële eigendom.  
 
ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST 
 
1. De overeenkomst tussen partijen, met inbegrip van deze voorwaarden, komt tot stand door 
een schriftelijk bevestiging (zoals een order- of opdrachtbevestiging) door Merinox, dan wel 
door feitelijke uitvoering door Merinox van de opdracht of bestelling.  
2. Alle aanbiedingen, offertes, brochures, prijsopgaven en overige daarop betrekking hebbende  
mededelingen van Merinox zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de 
overeenkomst door Merinox onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren. Zij 
kunnen tot uiterlijk drie (3) werkdagen na aanvaarding worden herroepen. Als de aanvaarding 
van koper afwijkt van de aanbieding, offerte, brochure of prijsopgave van Merinox komt de 
overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door Merinox van de 
afwijking. 
3. Ingeval de bestelling of opdracht van koper afwijkt van de schriftelijke bevestiging van 
Merinox als bedoeld in lid 1 van dit artikel is uitsluitend deze laatste bindend. Aanvullingen of 
wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst binden Merinox slechts indien deze expliciet 
schriftelijk door Merinox zijn aanvaard en bevestigd. 
4. Merinox is tot niet meer of anders gehouden dan hetgeen met koper is overeengekomen. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient het geleverde uitsluitend te 
voldoen aan de eisen van EU-productwetgeving, zoals toegepast in Nederland. Koper kan geen 
rechten ontlenen aan op websites, in prijscouranten of in andere publicaties door Merinox of 
derden verstrekte informatie (daaronder begrepen afbeeldingen en omschrijvingen) over prijs, 
maat, gewicht en kwaliteit van zaken. Indien Merinox aan koper een afbeelding, monster of 
model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak 
daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders zijn overeenkomen. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch 
niet te vermijden afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, maat, gewicht, kleur, afwerking en 
dergelijke zijn toegelaten en leiden niet tot het aannemen van enige tekortkoming aan de zijde 
van Merinox. 
5. Merinox staat niet in en is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de geleverde of te 
leveren zaken voor enig doel waarvoor koper deze wenst te gebruiken, te laten be- of 
verwerken of (door) te verkopen. 
 
ARTIKEL 3: LEVERING 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering steeds “ex 
works” (af fabriek) conform Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel, editie 
2020, waarbij als fabriek geldt het magazijn van Merinox, te Alblasserdam, Nederland.   
2. Koper is jegens Merinox verplicht tot onmiddellijke afname van de gekochte zaken, zodra 
Merinox aan koper heeft meegedeeld dat deze daartoe beschikbaar zijn. Indien koper deze 
verplichting niet nakomt, gelden de zaken als afgeleverd vanaf de mededeling als bedoeld in de 



eerste zin van dit lid en is Merinox gerechtigd vanaf dat moment deze voor rekening en risico 
van koper op te slaan. Merinox heeft in dat geval tevens het recht om de zaken aan koper te 
factureren, onverminderd de overige rechten van Merinox.  
3. Overeengekomen termijnen van levering gelden - ook indien een bepaalde einddatum of een 
bepaalde termijn is overeengekomen - bij benadering en zijn niet fataal. In het geval van niet 
tijdige levering anders dan wegens overmacht dient Merinox schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld, waarbij aan Merinox een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn, die in geen 
geval korter zal zijn dan twee weken, moet worden gegund, waarbinnen Merinox alsnog kan 
nakomen. 
4. Merinox heeft te allen tijde het recht om hetgeen krachtens de overeenkomst dient te 
worden geleverd in delen te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.  
5. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de Incoterms van de 
Internationale Kamer van Koophandel, editie 2020, tenzij in de overeenkomst daarvan expliciet 
is afgeweken. 
6. Indien koper zaken aan Merinox wil retourneren dan is daarvoor de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Merinox vereist. De kosten van de terugzending zijn voor rekening van koper 
terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven schriftelijke  
toestemming van de zijde van Merinox, geschiedt in het kader van een door koper bewezen 
toerekenbare tekortkoming zijdens Merinox, zal Merinox de kosten van de terugzending aan 
koper compenseren, mits deze kosten door koper zijn aangetoond en die kosten redelijk zijn. In 
alle gevallen zal koper de terugzending deugdelijk (doen) verzekeren, mede ten gunste van 
Merinox als (mede)verzekerde.  
  
ARTIKEL 4: PRIJZEN, BETALING EN KOSTEN 
 
1. De door Merinox opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief invoerrechten 
en andere heffingen, hoe ook genaamd, exclusief de kosten van verpakking, verzekering en 
exclusief verwijderingsbijdragen(n) en gebaseerd op levering “ex works” (af fabriek) conform de 
Incoterms 2020, waarbij als fabriek geldt het magazijn van Merinox te Alblasserdam, Nederland.   
2. Merinox heeft het recht om, indien de kostprijs van hetgeen Merinox krachtens de 
overeenkomst aan koper dient te leveren vanaf het moment van het sluiten van de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 1 tot aan de dag van levering stijgt - ongeacht de 
oorzaak en/of (on)voorzienbaarheid daarvan, zoals bijvoorbeeld verhogingen van de prijs van 
grondstoffen en energie, personeelskosten, alsook prijsstijgingen, doorgevoerd door haar 
toeleveranciers - de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen.  
De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien Merinox op afroep of in delen levert en wel 
voor iedere deellevering afzonderlijk.  
In het geval overheidsbelastingen en/of -heffingen -waaronder omzetbelasting- worden 
verhoogd zal Merinox deze met onmiddellijke ingang doorberekenen.  
3. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum in de valuta waarin is 
gefactureerd, tenzij partijen schriftelijk een andere valuta of betalingstermijn of 
betalingsregeling zijn overeengekomen. Koper is in geen geval gerechtigd tot verrekening of 
opschorting. Zodra de betaaltermijn verstrijkt en koper niet heeft betaald, raakt koper, zonder 
dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, van rechtswege in verzuim. 
4. Indien ten aanzien van koper – al dan niet voorlopige – surseance van betaling is aangevraagd 
of verleend, en/of  indien ten aanzien van koper het faillissement is aangevraagd of 
uitgesproken en/of in het geval van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht 



van de onderneming van koper, is koper direct, zonder dat ingebrekestelling nodig is, in verzuim 
en zijn alle vorderingen van Merinox op koper direct opeisbaar. 
5. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd naar een percentage van 2 punten boven de wettelijke rente, zoals in artikel 
6:119a en artikel 6:120 lid 2 BW bedoeld. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag 
waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.  
6. Alle op de inning van de vordering(en) van Merinox jegens koper vallende gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten van Merinox komen voor rekening van koper. De gerechtelijke 
kosten zijn niet beperkt tot de geliquideerde proceskosten, doch deze zijn integraal voor 
rekening van koper. Indien de vordering(en) van Merinox slechts gedeeltelijk wordt (worden) 
toegewezen komen de buitengerechtelijke en (werkelijke) gerechtelijke kosten pro rata voor 
rekening van koper.  
7. Door of namens koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de oudste 
verschuldigde kosten, daarna op de daarover verschenen rente en vervolgens op de (telkens 
oudste) hoofdsom en de lopende rente. 
8. Indien koper niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit 
een met Merinox afgesloten overeenkomst, dan is Merinox (onder meer) gerechtigd om,  
zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, de (gehele of gedeeltelijke) nakoming 
van haar verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten, of deze te 
ontbinden, zonder dat Merinox jegens koper tot enige schadevergoeding is gehouden, een en 
ander onverminderd alle overige aan Merinox toekomende rechten.   
 
ARTIKEL 5: ZEKERHEID EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
1. In afwijking van de met koper overeengekomen betalingscondities is koper gehouden op 
eerste verzoek van Merinox het bedrag dat koper uit hoofde van de overeenkomst aan Merinox 
verschuldigd is aan Merinox vooruit te betalen, dan wel naar keuze van Merinox een door 
Merinox te bepalen zekerheid voor de betaling daarvan te stellen. Als koper hieraan niet binnen 
de door Merinox gestelde termijn voldoet, raakt koper direct en van rechtswege in verzuim. 
Merinox heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op koper te 
verhalen. 
2. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Merinox behoudt de eigendom van 
de krachtens enige overeenkomst, aan koper geleverde zaken totdat koper:  
a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft 
voldaan en, 
b. de vorderingen heeft voldaan die Merinox op hem verkrijgt of heeft verkregen wegens het 
tekort schieten in de nakoming van zijn verbintenissen uit de hiervoor bedoelde 
overeenkomsten. 
Koper is tot dat tijdstip gehouden de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken 
gescheiden van andere zaken te bewaren en te voorzien van een aanduiding, waaruit het 
eigendomsrecht van Merinox blijkt, alsmede deze zaken deugdelijk - dat wil zeggen mede ten 
gunste van Merinox - te verzekeren en verzekerd te houden en niet tot be- of verwerking, 
bezwaring en/of vervreemding daarvan over te gaan. Koper is verplicht de zaken op geen enkele 
wijze te laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Merinox.  
3. Indien koper in strijd handelt met de verplichtingen als opgenomen in het voorgaande lid, dan 
wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper hiermee in strijd zal handelen, is Merinox zonder 
ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft 



terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De hieraan verbonden 
kosten komen voor rekening van koper.  
 
ARTIKEL 6: GARANTIE, KEURING EN KLACHTEN 
 
1. Merinox garandeert uitsluitend dat gedurende drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum 
van levering het geleverde aan de specificaties zoals opgenomen in de in artikel 2 bedoelde 
overeenkomst beantwoordt.  
2. Koper dient het geleverde direct na de levering te (doen) keuren op eventuele afwijkingen 
van de in artikel 2 bedoelde overeenkomst opgenomen specificaties. Klachten betreffende 
zichtbare gebreken, verzuimen en manco’s dienen binnen vijf (5) werkdagen na levering 
schriftelijk en voorzien van een toelichting en bewijsstukken bij Merinox te zijn ingediend. 
Klachten betreffende niet zichtbare gebreken dienen binnen de in lid 1 genoemde 
garantieperiode en wel binnen vijf (5) werkdagen nadat koper deze heeft ontdekt of had 
behoren te ontdekken schriftelijk en voorzien van een inhoudelijke toelichting en bewijsstukken 
bij Merinox te zijn ingediend.  
3. Doorverkoop, toepassing, bewerking of verwerking van het door Merinox geleverde door 
koper of derden geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding en als onherroepelijke afstand van alle 
eventuele vorderingen ten aanzien van het geleverde jegens Merinox, waaronder begrepen de 
in lid 1 genoemde garantie.  
4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 behoeft Merinox klachten over een gebrek of gebreken 
betreffende het geleverde die gezien het bepaalde in lid 2 niet tijdig bij Merinox zijn ingediend 
niet in behandeling te nemen en koper kan in die gevallen op een gebrek of gebreken in het 
geleverde geen beroep meer doen en deze leiden niet tot aansprakelijkheid van Merinox. Indien 
Merinox dergelijke klachten toch onderzoekt dan dienen haar inspanningen, tenzij expliciet 
schriftelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding 
van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Merinox in 
het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan wel onderzoek 
naar de klacht heeft gedaan, dan heeft Merinox het recht om een en ander aan koper tegen de 
normaal bij haar geldende tarieven c.q. prijzen in rekening te brengen.  
5. Koper dient het geleverde dat een gebrek of gebreken vertoont ter beschikking van Merinox 
te houden teneinde Merinox in de gelegenheid te stellen tot het verrichten van onderzoek 
daaraan. Het indienen van een klacht geeft koper geen recht tot opschorting van zijn 
betalingsverplichtingen.  
6. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, vervalt het recht van koper om zich te 
beroepen op een gebrek in het geleverde, indien het geleverde, gegeven de van toepassing 
zijnde specificaties, aan abnormale omstandigheden is blootgesteld, dan wel anderszins 
onzorgvuldig of ondeskundig is behandeld, be- of verwerkt, opgeslagen, vervoerd of gebruikt, of 
sprake is van slijtage, overbelasting, oververhitting, normale corrosie van materialen, 
wanbeheer of verwaarlozing ten aanzien van het gebruik of onderhoud van het geleverde, of 
het geleverde langer dan normaal is opgeslagen en kwaliteitsverlies daardoor aannemelijk is. 
7. Voor zover met inachtneming van het voorgaande komt vast te staan dat het door Merinox 
geleverde een gebrek vertoont en aan de in dit artikel vervatte voorwaarden voor een terecht 
beroep op de in lid 1 bedoelde garantie is voldaan, zijn de verplichtingen van Merinox in dat 
kader – naar keuze van Merinox - beperkt tot herstel, herlevering dan wel tot creditering van 
het op het gebrekkig geleverde betrekking hebbende factuurbedrag. Als de garantie zaken 
betreft die Merinox van een toeleverancier heeft betrokken, is Merinox niet tot een verdere 
garantie gehouden dan die welke door deze toeleverancier aan Merinox is verstrekt en slechts 



in de mate dat deze garantie door bedoelde toeleverancier wordt gehonoreerd. 
8. Indien en voor zover Merinox met betrekking tot het gebruik, de eigenschappen of 
toepasbaarheid van het geleverde adviezen heeft verstrekt, zijn deze naar beste weten en 
kunnen gedaan. Merinox is echter niet aansprakelijk voor schade in verband met eventuele 
fouten of onvolledigheden hierin. Mocht komen vast te staan dat sprake is van fouten of 
onvolledigheden in een advies en dat Merinox voor de daaruit voortvloeiende schade 
aansprakelijk is, dan is Merinox – naar de keuze van Merinox – slechts gehouden een nieuw 
advies te verstrekken, dan wel aan koper – indien voor het advies kosten in rekening zijn 
gebracht – het hierop betrekking hebbende factuurbedrag te crediteren. 
9. Koper kan slechts aanspraak maken op de in dit artikel vervatte garantie als hij aan al zijn 
betalingsverplichtingen jegens Merinox heeft voldaan.  
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen verjaren alle rechtsvorderingen jegens 
Merinox en degenen als bedoeld in artikel 1 lid 7 met betrekking tot het door Merinox 
geleverde, door het enkele verloop van zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum van 
levering.  
 
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID 
 
1. De aansprakelijkheid van Merinox in verband met eventuele gebreken in het door Merinox 
geleverde is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven 
garantieverplichting.  
2. Merinox is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien en voor zover de geleden 
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Merinox. Onder grove schuld en opzet van 
Merinox is voor de toepassing van deze bepaling te verstaan opzet of bewuste roekeloosheid 
van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Merinox.  
3. Merinox is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot bedrijfs- en gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste 
besparingen, bedrijfsstagnatie of verminderde goodwill en schade als gevolg van 
aansprakelijkheid van koper jegens derden (boetes en reputatieschade daaronder begrepen). 
4. In geval van aansprakelijkheid van Merinox voor schade is de aansprakelijkheid van Merinox 
te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Merinox onder de vigerende 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat 
ten laste van Merinox komt of, bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, tot het 
bedrag dat door Merinox voor het geleverde waarmee de aansprakelijkheid samenhangt, van 
koper is ontvangen.  
5. Koper vrijwaart Merinox tegen alle aanspraken van derden, (in)direct voortvloeiend uit of 
samenhangend met het door Merinox uit hoofde van de overeenkomst aan koper geleverde, tot 
vergoeding van schade, inclusief gevolgschade, boetes en/of anderszins. Deze vrijwaringsplicht 
van koper omvat tevens vrijwaring tegen alle door Merinox in verband met zulke aanspraken 
van derden te maken kosten en te lijden schade, de (werkelijke) kosten van juridische bijstand 
daaronder begrepen.  
6. Behoudens expliciete schriftelijke toestemming van Merinox heeft de koper niet het recht zijn 
eventuele vorderingsrechten jegens Merinox uit de overeenkomst of anderszins aan derden 
over te dragen en/of te bezwaren. 
 
ARTIKEL 8: OVERMACHT 
 
1. Merinox is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien en zolang zij daartoe 



is verhinderd door overmacht.  
2. Onder “overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil en/of de invloed van 
Merinox onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van 
de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst door Merinox blijvend 
of tijdelijk verhindert of onredelijk bezwarend maakt waaronder, voor zover daaronder niet 
reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, 
vervoersproblemen, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, brand, terrorisme, 
epidemieën en pandemieën, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, beperkte 
beschikbaarheid van energie, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- en 
telecommunicatiefaciliteiten, cybercrime en gebreken en vertraging in de levering door 
toeleveranciers als gevolg van in dit lid genoemde omstandigheden. 
3. In geval van overmacht aan de zijde van Merinox worden haar verplichtingen zolang de 
overmachtssituatie voortduurt opgeschort. Indien een overmachtssituatie aan de zijde van 
Merinox langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, hebben zowel Merinox als koper het recht 
om de in lid 1 bedoelde overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door een schriftelijke 
verklaring te ontbinden. Hetgeen reeds conform de overeenkomst is gepresteerd wordt in dat 
geval naar verhouding van hetgeen door Merinox is gepresteerd afgerekend. Partijen hebben in 
dat geval over en weer geen recht op vergoeding van de als gevolg van deze ontbinding geleden 
of te lijden schade.  
 
ARTIKEL 9: BEËINDIGING/ONTBINDING 
 
Onverminderd haar wettelijke rechten, is Merinox in de gevallen als omschreven in artikel 4 lid 4 
van deze voorwaarden, alsmede bij een gegrond vermoeden van Merinox dat koper niet of niet 
volledig voldoet of zal voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder 
bijvoorbeeld die ten aanzien van internationale handel, embargo’s, import- en 
exportbeperkingen en sanctiemaatregelen, met inbegrip van al dan niet financiële 
handelsbeperkingen), gerechtigd om bij schriftelijke verklaring, zonder dat ingebrekestelling 
nodig is, met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met koper te beëindigen. Merinox is 
wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan 
wel tot schadevergoeding of tot garantie gehouden.  
 
ARTIKEL 10: TALEN 
 
Deze algemene voorwaarden zijn tevens opgemaakt in andere talen dan de Nederlandse taal. 
Ingeval van verschillen is de Nederlandse tekst te allen tijde beslissend.  
 
ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
 
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. 
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden 
beslecht door de rechtbank Rotterdam. 
 
 
 


