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1. Definities
1.1. 1.InDefinitions
deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
In these
the gevestigd
following terms
shall have
the following
meanings:
– 1.1.
Netafim
NL general conditions
: Netafim (“Conditions”),
Netherlands B.V.,
te Maasdijk,
alsmede
haar rechtsopvolgers
onder algemene of bijzondere titel;
– Revaho: Handelsonderneming
Revaho
B.V., established
at Maasdijk,
as itsNL
legal
successors
byen/of
universal
or particular
–
Opdrachtgever
: Iedere natuurlijke
of rechtspersoon
in opdracht
van as
wiewell
Netafim
Producten
levert
diensten
verricht, title;
dan wel met wie Netafim NL een Overeen– Client: Any naturalkomst
personaangaat
or legal of
entity
by
order
of
whom
Revaho
supplies
Products
and/or
for
whom
Revaho
performs
Services and/or with whom Revaho concludes an Agreement
met wie Netafim NL in bespreking of onderhandeling is over het sluiten
van
een Overeenkomst;
or with whom Revaho
or negotiates
entering
into an Agreement;
–
Producten
: Alle discusses
zaken, waaronder
begrepen
documentatie,
tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Netafim NL, die het onder– Products: Any andwerp
all goods,
including
documentation, drawings, testing equipment and any (other) results of Services performed by Revaho which may be the subject
zijn van
een overeenkomst;
of an agreement;: Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, uitlening van personeel, enz.), die Netafim NL voor of ten
–
Diensten
– Services: Any and behoeve
all activities
in
any
form
whatsoever
van Opdrachtgever
verricht;and however called (services, contracting, deploying, etc.) which Revaho performs for or on behalf of Client;
– Agreement: Any :Agreement
entered into die
between
any amendment
or addition
such
Agreement,
as well as
any and
all (legal)
in preparation or ter
performance
–
Overeenkomst
Iedere overeenkomst
tussenRevaho
Netafimand
NLClient,
en Opdrachtgever
tot stand
komt, to
elke
wijziging
of aanvulling
daarop,
alsmede
alleacts
(rechts)handelingen
of such Agreement;
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
– Order: Any Order
Client
in anyvan
form
whatsoever. in welke vorm dan ook.
–
Order
: from
Iedere
opdracht
Opdrachtgever,
2. Applicability
2. Toepasselijkheid
2.1. Except to
the extent
that,gezien
also inde
view
ofvan
the de
nature
of the performances
agreed
upon orprestaties,
to be agreed
upon,
any otherVoorwaarden
General Conditions
of Revaho
are
applicablezijn
(e.g.
the
2.1.   Behoudens
wanneer,
mede
aard
overeengekomen
of overeen
te komen
andere
Algemene
van Netafim
NL van
toepassing
(zoals
General Purchase,
Order anden
Tendering
Conditions), these Conditions
shallVoorwaarden
form part of any
and shall apply
to deze
any and
all (other) acts
and legal acts
de Algemene
Inkoop-, OpdrachtAanbestedingsvoorwaarden),
maken deze
deeland
uit all
vanAgreements
alle Overeenkomsten
en zijn
Voorwaarden
van toepassing
op between
and Client, even
if such acts should tussen
not leadNetafim
to or relate
toOpdrachtgever,
any Agreement.ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met,
alle Revaho
(overige)handelingen
en rechtshandelingen
NL en
2.2.
applicability of any general conditions of Client is explicitly rejected by Revaho.
een The
Overeenkomst.
2.3.
Revaho’s
General
Purchase,
Order
and
Tendering
Conditions
shall
(also)
apply
any (legal)
acts by Revaho
andhand
its (potential)
2.2.   De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever
wordt
doortoNetafim
NL uitdrukkelijk
van de
gewezen.counterparties with respect to Agreements or
negotiations
on Agreements,
wherebyNL
Revaho
acts
in whole or
part as buyer
goods,
(e.g. with respect
to Services) and/or
tenderer
2.3.   Op alle
(rechts)handelingen
van Netafim
en haar
(potentiële)
wederpartijen
in of
relatie
tot client
Overeenkomsten
of onderhandelingen
daarover,
waarbij Netafim NL (deels) op zal
. treden
These
General
and Tendering
Conditions
have
been filed
the Chamberen/of
of Commerce
in The
under
number
24196434
and
shall be
provided to Client, at
als koper
vanPurchase,
goederen,Order
opdrachtgever
(bijvoorbeeld
met
betrekking
tot with
dienstverlening)
aanbesteder
van Hague
werk, zijn
Netafim
NL’s
Algemene
Inkoop-,
OpdrachtenClient’s first request, at no charge.
en Aanbestedingsvoorwaarden
(mede) van toepassing. Deze Algemene Inkoop-, Opdracht- en Aanbestedingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
’s-Gravenhage onder nummer 24196434 en worden Opdrachtgever op diens eerste verzoek kosteloos toegezonden.
3. Offers, entering into Agreements and quotations and indications of Products and Services
3.1.
Revaho’stotstandkoming
offers or quotations
be non-bindingen
and
shall constitute
only an invitation
to Client toen
place
an Order.
3. Aanbiedingen,
vanshall
Overeenkomsten
opgaven
en aanduidingen
van Producten
Diensten
Agreement
shall come into
existence
if andhaar
to the
extent
that slechts
Revahoals
accepts
an Order from
Client
in writing
or if Order
and todoor
the extent
that Revaho performs pursuant to an Order,
3.1. 3.2.
EenAn
aanbieding
of (prijsopgave)
van
Netafimonly
NL bindt
niet
en geldt
een uitnodiging
tot het
plaatsen
van een
Opdrachtgever.
Client demonstrates
means
hasNetafim
fully and
Client’sschriftelijk
Order. In the
event that
Revaho,
on request,
performs
before full
3.2. Eenunless
Overeenkomst
komt slechtsbytotother
stand
indienthat
en Revaho
voor zover
NLunconditionally
een Order vanaccepted
Opdrachtgever,
aanvaardt
of door
Netafim
NL uitvoering
aan any
eenactivity
Order wordt
agreement
reached on pricing
and payment
conditions
performance,
Client
pay Revahoonverkort
for such performance
pursuantheeft
to the
provisions
of Articles
6 and
gegeven,
tenzijisOpdrachtgever
met andere
middelen
bewijst for
datsuch
Netafim
NL de Order
vanshall
Opdrachtgever
en onvoorwaardelijk
aanvaard.
Indien
Netafim
NL 7
opat Revaho’s
then
current
fees.
To
the
extent
that,
contrary
to
the
provisions
of
the
first
sentence
of
this
paragraph,
an
offer
from
Revaho
is
binding
and
Client
accepts
such
offer
with
minor
deviations,
verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Netafim NL daarvoor, met
such deviations
shall
not form
of the Agreement
entered
into between
and Revaho,
and an
Agreement
concluded consistent
inachtneming
van het
bepaalde
in part
de artikelen
6 en 7, betalen
conform
de dan Client
bij Netafim
NL geldende
tarieven.
Voorshall
zoverbeOpdrachtgever
een - inwith
afwijking van het bepaalde
Revaho’s
offer. van dit artikellid - bindend aanbod van Netafim NL aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de
in de
eerste volzin
Any quotations
by Revaho
of amounts,tot
measurements,
weights and/or
other
indications of the Products and/or Services will be carefully made. Revaho cannot guarantee, however,
Overeenkomst
en komt
de Overeenkomst
stand overeenkomstig
Netafim
NL aanbod.
no deviations
will occur.
Samples,
or models en/of
shown
or provided
shall be van
indications
of the relevant
Products
Services
only.
3.3    Allethat
opgaven
door Netafim
NL van
getallen,drawings
maten, gewichten
andere
aanduidingen
de Producten
en/of Diensten
zijnand/or
met zorg
gedaan
maar Netafim NL kan er niet
In
the
event
that
Client
demonstrates
that
the
Products
delivered
and/or
Services
performed
deviate
from Revaho’s
quotations
or from
samples, drawings
or models in
such a manner
voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte
monsters,
tekeningen
of modellen
zijn slechts
aanduidingen
van de betreffende
Producthat
Client
cannot
reasonably
be
obligated
to
accept
such
Products
or
Services,
Client
shall
have
the
right
to
rescind
the
Agreement,
but
only
to of
thevan
extent
that such rescission is
ten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de opgaven van Netafim NL
de monsters,
reasonably
necessary.
tekeningen
of modellen
dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts
voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
4. Agency and distribution agreements
4.1. Client
not be an agent or a distributor of Revaho, unless it is explicitly appointed pursuant to a written agency and/or distribution agreement.
4. Agentuurenshall
distributieovereenkomsten
Any agencygeldt
and/or
distribution
agreement
be non-exclusive,
to the
that it expliciet
is explicitly
provided op
thatbasis
the relationship
is in whole
or part exclusive.
4.1. 4.2.
Opdrachtgever
niet
als (handels)agent
ofshall
distributeur
van Netafimexcept
NL tenzij
hij extent
als zodanig
is benoemd
van een schriftelijke
agentuuren/of distributie4.3.
The discount or commission which Client receives as a distributor or agent includes at all times compensation for acquiring a new customer or increasing Revaho’s goodwill. Upon
overeenkomst.
of thedistributieovereenkomst
agency and/or distribution
agreement,
Revahobehoudens
shall not bevoor
obligated
to pay any
compensation
damages,
or customers),
4.2. Eentermination
agentuur- en/of
geldt
als niet-exclusief
zover expliciet
is bepaald
dat de(for
relatie
(deels)goodwill
als exclusief
is te beschouwen.
except
to of
thecommissie
extent thatdie
such
compensation
is due pursuant
to applicable
law.vergoeding voor het aanbrengen van een nieuwe relatie, c.q. het verhogen van de
4.3. In de
korting
Opdrachtgever
ontvangt
als distributeur
of agentmandatory
is steeds de
goodwill van Netafim NL begrepen. Netafim NL zal geen (schade-, goodwill- of klanten) vergoeding verschuldigd zijn bij beëindiging van de agentuur- en/of distributieovereen5.komst
Amendments
and
additions
behoudens voor zover een dergelijke vergoeding op basis van toepasselijk dwingend recht is voorgeschreven.
5.1. Amendments and additions to any provision in any Agreement and/or the Conditions may be made only in writing.
5.2. In the en
event
that any amendment and/or addition as referred to in paragraph 1 shall be agreed upon, such amendment or addition shall be valid only for the relevant Agreement.
5. Wijzigingen
aanvullingen
5.1.   Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
6.
Prices
5.2.   Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
6.1. All prices of Revaho are expressed in euros, exclusive of V.A.T., unless stated otherwise. Unless stated otherwise in Revaho’s brochures, price lists or other promotional
6. Prijzenmaterial or unless explicitly agreed otherwise, costs of special forms of packing and shipment (including shipment to more than one address), import duties, export duties and
travel and
accommodation
expenses
related toomzetbelasting,
the performanceeen
of Services,
as well
as anyaangegeven.
(other) leviesTenzij
or taxes
withprijscouranten
respect to anyofperformance
6.1. Alle excise
prijzentaxes,
van Netafim
NL zijn
uitgedrukt in euro’s
en exclusief
en ander tenzij
anders
in deimposed
brochures,
ander promotie
shall be
separately
charged
Client.6.2.
Anyofchange
in the factors
affecting
the price and the
additional
costs
referred
to in
paragraph 1, including
prices,
exchange rates,
materiaal
van
Netafim NL
anderstowordt
vermeld
tenzij nadrukkelijk
anders
overeengekomen,
komen
separaat
ten
laste van
Opdrachtgever
de kostenpurchase
van speciale
vormen
duties
and
other
levies
van verpakking en verzending (daaronder begrepen verzending naar meerdere adressen), de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader
imposed
on
import
and
export,
insurance
premiums,
freight
and
other
levies
or
taxes,
may
be
charged
by
Revaho
to
Client.
Client
shall
have
the
right
to
rescind
the
Agreement
only
van verlening van Diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie.
the extent that
chargesdie
are
months
after acceptance
of the
by Revaho
and provided
that Client
can claim rescission
based oninArticle
6:235 of the
6.2. Elketoverandering
van such
de factoren
opincurred
de prijs within
en op three
de in lid
1 genoemde
extra kosten
vanOrder
Netafim
NL van invloed
is, waaronder
aankoopprijzen,
valutakoersen,
en uitvoerDutch
Civil Code.
rechten
andere
bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Netafim NL doorberekenen aan Opdracht6.3.
Client
shallindien
indemnify
Revaho
against
any na
andaanvaarding
all costs andvan
damages
which
resultNL
from
the facten
that:
gever.
Slechts
dit binnen
drie
maanden
de Order
doormay
Netafim
geschiedt
mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt
Client
is
not
properly
for purposes bevoegd
of value-added
tax or a similar
tax in any relevant EC member state; and/or
als bedoeld in artikel
6:235registered
BW, is Opdrachtgever
de Overeenkomst
te ontbinden.
Client
provides
incorrect
or
untimely
information
to
Revaho
and/or
the
tax
authorities
in
the
field
of
value
6.3. Opdrachtgever vrijwaart Netafim NL voor alle kosten en schade die voor Netafim NL mochten voortvloeien uit added
het feit:tax or a similar tax in any relevant EC member state.
–
dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
Payment
– 7.dat
Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Netafim NL en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante
7.1.
In the event of delivery of Products, Client shall pay to Revaho at the time of delivery of such Products, the amounts charged, in the currency stated in the invoice,
EG-lidstaat.
unless agreed otherwise in writing. In the event of performance of Services, Client shall pay to Revaho the amounts due, in the currency stated in the invoice, within 30 days after date
of invoice. Any payments shall, at Revaho’s discretion, be made at Revaho’s office or into a bank or giro account as directed by Revaho. In the event of payment at Revaho’s office,
7. Betaling
payment
shall be made
cash or inzal
guaranteed
bank or
cheques,
unless
agreed bedragen,
otherwise. effectief in de valuta vermeld op de factuur, op het moment van (af)levering
7.1. In geval
van (af)levering
vaninProducten
Opdrachtgever
degiro
hem
in rekening
gebrachte
7.2.
objections
to invoices,
specifications,
descriptions
and prices
mustovereengekomen.
be made to Revaho
in writing
within
days of the
of the zal
invoice.
In the event
this
van Any
bedoelde
Producten
aan Netafim
NL betalen,
tenzij schriftelijk
anders
In het
geval van
het10verrichten
vandate
Diensten
Opdrachtgever
dethat
hem
in rekening
is not possible
due
to circumstances
Client’s
notify na
Revaho
of its objections
in writing
in any event
as quickly zullen,
as reasonably
possible.
gebrachte
bedragen,
effectief
in de valutabeyond
vermeld
op de control,
factuur, Client
binnenshall
30 dagen
factuurdatum
aan Netafim
NL betalen.
Alle betalingen
ter keuze
van Netafim NL, te
7.3.
Any
amounts
charged
to
Client
shall
be
paid
without
any
discount
or
withholding.
haren kantore of op een door haar aan te wijzen giro-of bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Netafim NL wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of
7.4.
shall
have the rightgiroto set
any claim it may
against
Revaho against a claim of Revaho, unless such set-off is permitted on the basis of a final judgment in court
doorClient
middel
vannot
gegarandeerde
of off
bankcheques,
tenzijhave
anders
overeengekomen.
or arbitration.
7.2. Eventuele
bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Netafim NL worden gebracht.
7.5.
Client
shallmogelijk
not have
right tovan
suspend
its obligations,
unless Client
the
dispute zal
to aOpdrachtgever
competent court
to in
Article
within
30 daysals
after
such obligations
Indien
dit niet
is the
op grond
enige niet
aan Opdrachtgever
toe tesubmits
rekenen
oorzaak,
zijnpursuant
bezwaren
ieder21.4
geval
zo spoedig
redelijkerwijs
mogelijk
become due.
is schriftelijk
aan Netafim NL mededelen.
7.6.
In
the
event
that
Revaho
at
any
time
develops
reasonable
doubts
as
to
Client’s
credit-worthiness
and/or
if
Revaho
considers
desirable
and/or
in
the
event
7.3. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.
that Client repeatedly
does not
correctly or
oneen
a timely
basiszijnerzijds
and Clientmet
haseen
been
reminded
least once
Revaho,
Revaho
shall
have
right tovan
demand
that gegane
Client pay the
7.4. Opdrachtgever
is niet gerechtigd
totpay
verrekening
van
vordering
vordering
vanatNetafim
NL,by
tenzij
dit hem
op basis
van
eenthe
in kracht
gewijsde
purchase
of the
Products
and/or
compensation for the Services in advance, prior to any further performance, even under existing Agreements or that Client provide satisfactory
rechterlijke
of price
arbitrale
uitspraak
wordt
toegestaan.
security in the
amount
of recht
Revaho’s
claim
against Client
the Agreement,
which security
includes
customary
cash
on delivery,
documentary
credit such as
an irrevocable
7.5. Opdrachtgever
heeft
niet het
om zijn
verplichtingen
opunder
te schorten,
tenzij Opdrachtgever
binnen
30 dagen
na het
opeisbaar
worden
van de desbetreffende
verplichtingen
hetletter of
credit
confirmed
first class
bank,
cash
againstrechter.
documents or cash against delivery.
geschil
voorlegt
aan by
de avolgens
artikel
21.4
bevoegde
7.7.
In
the
event
that
it
is
agreed
that
payment
shall
be
made
and/or
in
the
event
that
security
shall
be
provided
by
means
of
documentary
credit
and/or
a
bank
guarantee,
7.6. Indien op enig moment bij Netafim NL gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en/of wanneer Netafim NL dit wenselijk acht, en/
shallOpdrachtgever
do so at all times
through a niet
bankcorrect
of good
of inClient
het geval
bij herhaling
of repute.
niet tijdig betaalt en hij door Netafim NL tenminste eenmaal is aangemaand, is Netafim NL gerechtigd, alvorens (verder)
7.8.
In the event
payment
not been madevan
by the
last day of the
Client shallvan
be de
obligated
to pay
equal to
the vergoeding
then currentvoor
Dutch
legal interest
te presteren,
ookany
voor
lopendehas
Overeenkomsten
Opdrachtgever
te payment
eisen datterm,
vooruitbetaling
koopsom
van interest
de Producten
en/of
Diensten
plaatsvindt
asdeze
referred
in Article 6:119
a of the
Dutch
Civil Code
such day
of default
being required.
At the end ofteeach
month,
the amount
over
which such
interest is
of dat
eento
deugdelijke
zekerheid
stelt,
ter hoogte
van as
hetofbedrag
dat without
Netafimany
NL notice
onder de
Overeenkomst
van Opdrachtgever
vorderen
mocht
hebben,
daaronder
mede
calculated
be increased with
the amountrembourscondities
of interest due foren
thecondities
previousvan
month.
begrepen
de inshall
het handelsverkeer
gebruikelijke
documentair krediet zoals onherroepelijke, en in dit geval tevens door een eerste klas bank
7.9.
In
the
event
that
Client
fails
to
pay
the
amount
due
including
interest,
after
having
received
a
registered
letter
in
which
a
further
term
for
payment
has
been
granted,
Client
shall be
geconfirmeerde, letters of credit, cash against document of cash against delivery.
obligated
to compensate
Revahodat
forbetaling
any costs,
in and out
of court,
including
reasonable
costs ofbij
legal
assistance,
both in or
out ofen/of
court.
7.7. In het
geval wordt
overeengekomen
zal both
plaatsvinden
en/of
wanneer
zekerheid
wordt gesteld
wege
van documentair
krediet
bankgaranties, zal Opdrachtgever
7.10.
In the
eventdat
that
Revaho,
out
of courtesy
or otherwise,
grants
Client
extension
of time for
the zal
performance
of any obligation,
ervoor
instaan
zulks
steeds
door
middel van
een te goeder
naam
en an
faam
bekendstaande
bank
geschieden.
such extension
shall atnadere
all times
be final.
7.8. Opdrachtgever
is, zonder
ingebrekestelling,
over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd
gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 a BW. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
7.9. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Netafim NL alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.
7.10. Indien door Netafim NL, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds
een fataal karakter.
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Versie 20.1
Versie 17.1
8. Afleveringstermijn
8.1.8. De
doorof
Netafim
NL opgegeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het verrichten van Diensten is vrijblijvend en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
Terms
delivery
Overeenkomst
Netafim
NL geldende
omstandigheden
en, voorindicated
zover afhankelijk
vanshall
prestaties
van derden,
op de and
doorbased
die derden
Netafim NL affecting
verstrekteRevaho
gegevens.
8.1.
The term forvoor
delivery
of Products
or performance
of Services
by Revaho
be without
engagement
upon aan
circumstances
at the time
De of
afleveringstermijn
uitvoeringstermijn
doorextent
Netafim
zo veel
in achton
worden
genomen.by third parties, on information given to Revaho by such third parties.
entering intot heen/of
Agreement
as well as zal
to the
thatNL
such
termmogelijk
is dependent
performances
8.2. Genoemde
termijnen
gaan
in
op
de
datum
van
de
schriftelijke
orderbevestiging
door
Netafim
NL.
Indien
Netafim
NL
voor
de
uitvoering
van
de
Overeenkomst
gegevens
dan
wel
The delivery and/or performance term shall be complied with by Revaho as best as possible.
hulpmiddelen
nodig heeft
die door Opdrachtgever
gaan de termijnen
in op de
dat alle
gegevens
of hulpmiddelen
het bezit zijn
Netafim
8.2.
Terms of delivery
or performance
commence moeten
as of theworden
date ofverstrekt,
written acceptance
of the Order
by dag
Revaho.
In benodigde
the event that
the performance
of theinAgreement
by van
Revaho
NL,requires
doch nietany
eerder
op de datum
vanprovided
de schriftelijke
orderbevestiging.
datadan
or resources
to be
by Client,
the terms of delivery or performance shall take effect as of the date on which all necessary data and resources have
8.3. Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging
been provided to Revaho, but in any event no earlier than the date of written acceptance of the Order.
van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van)
8.3. In the event that any term is exceeded, Client shall have no right to damages with respect thereto, nor any right to rescind or terminate the Agreement, unless the term is exceeded
de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na schriftelijke ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst
to such an extent that Client cannot reasonably be bound to (the relevant part of) the Agreement. Client shall in such event have the right, after written notice of default in which
bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
a reasonable further term for performance has been granted but not complied with, to rescind or terminate the Agreement by registered letter, but only to the extent that such is
8.4. Netafim NL heeft te allen tijde het recht de Producten in gedeelten (af) te leveren.
absolutely necessary.
8.4. Revaho
shall at all times have the right to make partial deliveries of the Products.
9. Aflevering
en risico

9.1. De (af)levering van de Producten, inclusief de kosten van de (af)levering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is
9. gebracht,
Delivery volgens
and riskde in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f. en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internatio9.1.
of the
Products, te
including
the costs
delivery and the passing of the risk of loss or damage shall take place, if the offer or the Order confirmation so provides,
naleDelivery
Kamer van
Koophandel
Parijs daarop
van of
toepassing.
in
accordance
withlid
customary
of trade,
such as freight pre-paid,
c.i.f. anden
c.f.deand
in any such event
the
Incoterms
International
Chamber
Commerce
9.2. Indien de in het vorige
bedoeldeconditions
condities niet
zijn overeengekomen,
geschiedtf.o.b.,
de aflevering
risico-overgang
van de
Producten
enofdethe
verpakking
daarvan
steedsofop
de
in Paris
be waarop
applicable.
plaats
en hetshall
tijdstip
de Producten gereed zijn voor verzending aan Opdrachtgever. Netafim NL zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van boven9.2.
In the event
that
conditions
referred to zal
in paragraph
1 have
not been
agreeddoch
upon,
delivery
and the
passing
of the Products
and their packing shall at all times take
genoemde
tijdstip
enthe
plaats
en Opdrachtgever
de Producten
zo spoedig
mogelijk,
uiterlijk
binnen
30 dagen
naof
derisk
kennisgeving,
afnemen.
place at thedraagt
location
moment
on which
theinProducts
are ready
forhalen
shipment
to Client. overeengekomen
Revaho shall notify
Client as
soon as possible
such time and
location
9.3. Opdrachtgever
er and
zorgthe
voor
dat zijnerzijds
niets
de weg staat
aan het
van bepaalde
termijnen,
waaronder
begrepenofafleverings-,
afnameen and
Client shall take possession of the Products as soon as possible, but in no event later than 30 days after notification.
installatietijdstippen.
Client
shall ensurede
onProducten
its part that
shall interfere with
conforming
totijdig
agreed-upon
including
terms of delivery,
taking possession
9.4.9.3.
Mocht
Opdrachtgever
omnothing
een niet-rechtsgeldige
reden
niet of niet
afnemen,terms,
zal hij zonder
ingebrekestelling
in verzuim
zijn. Netafimand
NLinstallation.
is alsdan gerechtigd de
9.4.
Should voor
Client
fail to take
timelyvan
possession
of theop
Products
valid
ground
Client shallOpdrachtgever
be in default, blijft
without
any noticevermeerderd
of default being
required.
Revaho
Producten
rekening
en risico
Opdrachtgever
te slaanwithout
of dezeaaan
een
derdetherefor,
partij te verkopen.
de koopsom,
met de
rente en
kosten bij
shall
such event have the
right to store
the in
Products
at Client’sgeval
expense
and riskmet
or sell
the Products
tovan
a third
party. Client
shall
in such event still be obligated to pay the
wege
vaninschadevergoeding
verschuldigd,
echter
een voorkomend
verminderd
de netto
opbrengst
de verkoop
aan die
derde.
purchase sum, increased by interest and costs as a compensation of damages, minus the net sales price paid by a third party if the Products are sold to a third party.
10. Overmacht
10.1.
Netafim
NL door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor
10.Indien
Force
majeure
de duur
van
de overmacht
toestand.
10.1.
In the
event
that Revaho
cannot meet its obligations to Client due to circumstances beyond its control (“force majeure”), such obligations shall be suspended for the
10.2. Indien
de
overmacht
toestand
drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
duration of the force
majeure.
10.3.
Onder
overmacht
vanthe
Netafim
NL wordt verstaan
elkeforce
van de
wil vanhave
Netafim
NL onafhankelijke
omstandigheid,
waardoor
de nakoming
van
(het betreffende
gedeelte
van) haar
10.2.
In the
event that
circumstances
constituting
majeure
continued
for three months,
either party
shall have
the right to
rescind
the Agreement
in writing,
in whole or
verplichtingen
jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Netafim NL kan
in part.
worden
verlangd.
10.3.
Force
majeure on the side of Revaho shall mean any circumstances beyond Revaho’s control which obstruct, delay or make performance of (the relevant part of) its obligations
10.4. Partijen
zullen
elkaar zo spoedig
mogelijk
een (mogelijke)
overmacht
toestand
schriftelijk
op de
stellen.
to Client
uneconomical
or under
whichvan
performance
of such
obligations
cannot
reasonably
behoogte
required.

10.4. Parties shall advise each other in writing as soon as possible of (possible) force majeure circumstances.
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1.
eigendomof
van
de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgelever11.De
Retention
title
de of
af te leveren Producten
aan Netafim
is of
zal to
worden,
heeft
voldaan,
daaronder
mede
begrepen
deRevaho
koopsom,
ingevolge
deze
Voorwaarden
11.1.
Notwithstanding
actual delivery,
title toNL
theverschuldigd
Products shall
pass
Client volledig
only after
Client
has paid
in full any
amounts
due to
witheventuele
respect to
deliveries
made
pursuant to the
of de
Overeenkomst
verschuldigde
toeslagen,
rente, belastingen
en kosten,
alsmede
eventuele
krachtens
of te verrichten
werkzaamheden.
Agreement
or Products
to be delivered,
including
the purchase
sum, any
surcharges,
interest,
taxeszodanige
and costsOvereenkomst
arising out of verrichte
these Conditions
or the Agreement
and any
11.2. Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Netafim NL op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van
activities performed or to be performed pursuant to such Agreement.
welke Netafim NL in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle
11.2. Any amounts received from Client shall be applied in the first instance to payment of claims which Revaho may have against Client which are not covered by the retention of title
eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in 7.9.
set forth in paragraph 1. Any further amount received from Client shall be applied in the first instance to payment of compensation of any interest and costs due pursuant to
11.3. Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden
Article 7, paragraph 9.
te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Netafim NL eigenaar is, aan derden te verkopen of
11.3.
Prior to Client obtaining title to the Products, Client shall not have the right to lease the Products to third parties, nor to have third parties use the Products, nor to pledge the
(af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
to thirdisparties
nor de
to vest
any
other third party rightsafgeleverde
in the Products.
Clientzorgvuldig
shall haveen
the
right
to sell or eigendom
deliver thevan
Products,
which
Revaho en
retains
to third parties,
11.4. De Products
Opdrachtgever
gehouden
onder
eigendomsvoorbehoud
Producten
als
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NetafimtoNL
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dezetitle
te verzekeren
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extent
that
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is necessary
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the
scope
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tegen risico’s
brand,
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eerste
verzoek
van Netafim
NL daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband
11.4.
Client
is
obligated
to
store
the
Products
delivered
subject
to
a
retention
of
title
carefully
and
recognizably
identified
as
property
of
Revaho,
and
to
insure
such
Products
cederen aan Netafim NL.
against
risks such
as fire,
explosion,
and theft.
At Opdrachtgever
Revaho’s first request,
shall assign
all its op
rights
under such
insurances
with onderdeel
respect to van
suchdeProducts
to Revaho.
11.5. Indien
en zolang
Netafim
NL eigenaar
vandamage
de Producten
is, zal
Netafim Client
NL onverwijld
schriftelijk
de hoogte
stellen
wanneer enig
Producten
11.5.
If andistogegaan
the extent
Products are
by Revaho,
Client
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inform
Revahoaanspraak
in writing ofwordt
any loss
of or op
damage
to any partvan)
of the
orVoorts
if (any zal
part of)
verloren
danthat
wel the
is beschadigd,
of owned
de Producten
in beslag
worden
genomen en/of
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gemaakt
(enig onderdeel
deProducts,
Producten.
the ProductsNetafim
are attached
or otherwise
claimed.
Client shall
Revaho waarvan
at its firstNetafim
requestNL
of eigenaar
the location
of the
Products to which Revaho retains title.
Opdrachtgever
NL op Netafim
NL haar
eersteFurthermore,
verzoek mededelen
waarinform
de Producten,
is, zich
bevinden.
11.6.
In the event
of attachment,
a (temporary)
on payment,
or bankruptcy,
Client shall
immediately
inform
the attaching
official, the conservator
or trustee
in bankruptcy
of
11.6.
Bij beslag,
(voorlopige)
surseance
van betalingmoratorium
of faillissement
zal Opdrachtgever
onmiddellijk
de beslag
leggende
deurwaarder,
de bewindvoerder
of de curator
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de
Revaho’s rights (of
(eigendoms)rechten
vanownership).
Netafim NL.
Intellectual
property
12. 12.
Intellectuele
eigendom
12.1.
Revaho
confirmsdat,
that,voor
to the
best
its knowledge
the Products
not infringe
any intellectual
property geldende
rights of any
third van
party
in The Netherlands.
cannot,
12.1.
Netafim
NL verklaart
zover
zijofweet,
door de Producten
geendo
inbreuk
wordt gemaakt
op in Nederland
rechten
intellectuele
eigendom Revaho
van derden.
Netafim NL
indemnify
Client
any
infringements
of any intellectual
property
rights of third parties.
kanhowever,
Opdrachtgever
echter
niet against
vrijwaren
voor
eventuele inbreuken
op intellectuele
eigendomsrechten
van derden.
12.2.
In the
eventNL
that
Revaho vervaardigt
manufactures
or has
Products manufactured
on behalfvan
of Client
based onop
a basis
designvan
other
Revaho’s
own
Client
shall indemnify
12.2.
Indien
Netafim
Producten
of doet
vervaardigen
in specifieke opdracht
Opdrachtgever
eenthan
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dat niet
vandesign,
Netafim
NL afkomstig
is, vrijwaart
Opdrachtgever
Netafim
NL ter zake
van any
alle infringement
inbreuken metwith
betrekking
enand
het use
gebruik
van)Products
de Producten
intellectuele
eigendomsrechten
van
derden.
and hold Revaho
harmless
against
respecttot
to (de
(thevervaardiging
manufacturing
of) the
on anyopintellectual
property
rights of third
parties.
12.3.
Opdrachtgever
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te
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(noch
derden
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toe
te
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of
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te
maken)
op
intellectuele
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van
Netafim
NL,
dan
wel
12.3. Client warrants that it shall not infringe any intellectual property rights of Revaho or its suppliers with respect to the Products (and that it shall not allow or enablehaar
third parties
toeleveranciers,
met
tot de Producten,
bijvoorbeeld
door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
to do so), e.g.
by betrekking
copying, processing
or imitating
the Products.
12.4.
De Overeenkomst
geenno
overdracht
van
enige
intellectuele
eigendomsrechten
in framework
het kader van
de aandelivered
Opdrachtgever
geleverde
zaken,
dan weltoaan
Opdrachtgever verleende
12.4.
The Agreementbevat
contains
transfer of
any
intellectual
property
rights within the
of goods
to Client
or services
rendered
Client
diensten
en daarbij
documenten.
and any
relevantbehorende
documents.
13. 13.
Inspectie
en reclame
Inspection
and claims
13.1.
Opdrachtgever
verplicht de
Producten
onmiddellijk
na aankomst
op de plaats
van aflevering
of, arrival
indien dit
eerder
is, of
nadelivery
ontvangst
of door
zijn
opdracht
13.1.
Client shall is
thoroughly
inspect
the Products
or have
them inspected
immediately
after their
at the
place
or door
after hemzelf
receipt by
Clienteen
or in
any
third
party
handelende
derde,
nauwkeurig
te (doen)
inspecteren.
Eventuele
reclames
over gebreken
aan de Producten
zijn te wijten
aanasmateriaal
of fabricagefouten,
alsmede
on behalf of Client,
whichever
is earlier.
Any claims
for defects
in the materials
or manufacturing
of thedie
Products,
as well
deviations
from the description
givenverschillen
in the Order
in hoeveelheid,
samenstelling
of kwaliteit
tussen
de afgeleverde
Producten
de daarvoor
opbe
denotified
orderbevestiging
factuur
confirmationgewicht,
and/or the
invoice in quantity,
weight,
composition
or quality
of theenProducts,
must
to Revahoen/of
in writing
at gegeven
the latestbeschrijving, moeten uiterlijk binnen
8 dagen
van de
schriftelijk
NLreasonably
worden medegedeeld.
Gebreken, die
redelijkerwijs
binnen
gestelde
termijn
worden
withinna
8 aankomst
days of receipt
ofProducten
the products.
Faults aan
that Netafim
could not
have been discovered
within
the above niet
period
mustdebeboven
reported
in writing
to hadden
Revahokunnen
immediately
on
geconstateerd,
moeten
onmiddellijk
na constatering
enof
uiterlijk
binnen 30 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Netafim NL worden gemeld.
discovery and
not later
than 30 days
after receipt
the products.
13.2. Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.
13.2. Upon the discovery of any defect, Client is obligated immediately to cease use, processing, manufacturing or installation of the relevant Products.
13.3. Opdrachtgever zal alle door Netafim NL voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Netafim NL in de gelegenheid te stellen ter plaatse een
13.3. Client shall cooperate with Revaho in any manner required for the investigation of the claim, including by permitting Revaho to make or have an investigation made on site into the
onder zoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
circumstances of processing, manufacturing, installation and/or use.
13.4. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Netafim NL geen controle op de reclame kan plaatshebben.
13.4. Client shall not have any right to claim defects in Products with respect to which Revaho is not able to perform such investigation.
13.5. Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Netafim NL daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de
13.5. Client shall not have the right to return the Products until Revaho has agreed thereto in writing. The costs of such return shall be for Client’s account and the
Producten blijven voor zijn risico.
risk of damage
to oreen
lossafzonderlijke
of the Products
remaindie
with
Client. uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding
13.6. Gebreken
ter zake van
partijshall
Producten,
onderdeel
13.6.
shallOvereenkomst
have the right wanneer
to rescind
theOpdrachtgever
entire Agreement
because of van
defects
in one lot of
Products
which
forms part of niet
a delivery
of more kan
thanworden
one lot,verlangd.
vanClient
de gehele
van
instandhouding
het resterende
gedeelte
van
de Overeenkomst
in redelijkheid
only in the event
that aanspraken
Client can no
reasonably
bound
to the van
remainder
of the
Agreement.
13.7. Opdrachtgever
kan geen
terlonger
zake van
reclamesbeover
gebreken
Producten
doen
gelden jegens Netafim NL zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegen13.7.
shall
not have the
rightNetafim
to make
against Revaho with respect to defects in the Products as long as Client has not met any directly related obligation
overClient
staande
verplichting
jegens
NLany
nietclaim
is nagekomen.
vis Opdrachtgever
à vis Revaho. tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een Product, is de daaruit voor Netafim NL voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in
13.8. Indien
13.8.
the event that
Client submits
a claim
withde
respect
to defects
in any Product
timely, correctly
on valid
grounds,van
Revaho’s
resulting liability shall be limited as set forth in
14.1Inomschreven
verplichtingen,
al naar
gelang
aard van
de reclamering
met inachtneming
van deand
overige
bepalingen
artikel 14.
Article
14, paragraph
1, taking
into account
other provisions
of Articlevan
14 de
as opdrachtgever
required by thejegens
natureNetafim
of the claim.
13.9. Tenzij
schriftelijk
en uitdrukkelijk
anders
bepaald,the
vervallen
vorderingsrechten
NL ter zake de levering van Producten en de verlening
13.9.
The
Client’s
rights
of
action
against
Revaho
with
respect
to
the
delivery
of
Products
and
performance
of
Services
shall
expire
12
months after delivery of the Products or
van Diensten 12 maanden nadat de Producten zijn geleverd, respectievelijk de Diensten door Netafim NL zijn verleend.
performance of the Services by Revaho, unless explicitly stipulated otherwise in writing.
14. Garantie
14.Indien
Guarantee
14.1.
tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Netafim NL genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet
14.1.
In the event
that a claim
has been
submitted
timely,hetzij
correctly
and
in accordance
withProducten
the provisions
of Article
in Revaho’s
opinion, itvan
hasde
been
satisfactorily
behoorlijk
functioneren,
zal Netafim
NL de
keus hebben
de niet
deugdelijk
gebleken
kosteloos
nieuw13teand,
leveren
tegen retournering
ondeugdelijk
gebleken
demonstrated
that
the Products
do not deugdelijk
function properly,
Revaho
shall,
at its option,alsnog
either een
deliver
new Products
to vast
replace
the defective
Products
at no te
charge
uponDoor
return of
Producten,
hetzij de
betreffende
Producten
te repareren,
hetzij
Opdrachtgever
in onderling
overleg
te stellen
korting op
de koopprijs
verlenen.
voldoening
aan één
van de hiervoor
genoemde
prestaties
zal Netafim
NLorter
zakeClient
van zijn
garantieverplichtingen
volledig
gekweten
zal Netafim
geen enkele
the defective
Products,
or to repair
the relevant
Products
properly,
grant
a discount
on the purchase
price zijn
to be
mutuallyen
agreed
upon. NL
By tot
complying
with verdere
one of the
(schade)vergoeding
zijnshall
gehouden.
foregoing, Revaho
be fully discharged of its warranty obligations and it shall not be obligated to pay any (further) damages.
14.2.
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Netafim
Producten
Opdrachtgever
aflevert which
welke Netafim
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heeftRevaho
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Netafim
NL be
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14.2.
In the
eventNL
that
Revaho aan
delivers
to Client Products
Revaho NL
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obtained
from its suppliers,
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no event
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warranty or liability
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opzichte
van Opdrachtgever
gehouden
waarop Netafim NL ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
more extensive
than
that which
Revaho may claim
from dan
its suppliers.
14.3.
Netafim
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ter zake
van dewith
installatie
of to
hetinstallation
gebruik van
noch staat
NL inadvice
voor zodanige
adviezen of
14.3.
Revaho
explicitly
does notniet
warrant
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or advice
to Client
respect
or de
useProducten,
of the Products,
nor Netafim
for any such
or instructions
instructies
van Opdrachtgever
from Client
to its buyers. aan zijn afnemers.
14.4.
De
Producten
blijven
volledig
voor
risico
van
Opdrachtgever
in
het
geval
door
Netafim
NL
aan
de
Producten
reparatieactiviteiten
worden
verricht,
tenzij
de
reparatie
het
gevolg
is vanof
14.4. The risk of damage to or loss of the Products remains fully with Client in the event that any repairs are made by Revaho to the Products, unless such repairs are
the result
eenagebrekkige
prestatie van by
Netafim
NLand
en niet
in redelijkheid
van Opdrachtgever
verwacht
kan
dat against
hij de Producten
voor het bovenstaande
risico verzekert.
defective performance
Revaho
Client
cannot reasonably
be expected
to insure
theworden
Products
the aforementioned
risk
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15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1. Netafim NL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals het niet (tijdig) kunnen betelen van de
bodem, structuurbederf van de grond, schade aan gewassen, gederfde winst, verminderde opbrengst enz.), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
15.2. De aansprakelijkheid van Netafim NL jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis
geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van Netafim NL beperkt tot het bedrag dat
zij Liability
ter zake van
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
15.
andhaar
indemnification
15.3.15.1.
De aansprakelijkheidsbeperkingen
in de
1 en 2 blijven
buiten
toepassing
betreffende
schade isdamage
veroorzaakt
opzetable
of grove
schuld the
vansoil
Netafim
NL of haar
Revaho shall in no event be liable
forleden
any indirect
damages
of Client
or any voor
third zover
party, de
including
consequential
(e.g.door
not being
to cultivate
timely,
hoogste
leidinggevend
voor
zover
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15.4. Except in the event of wilful misconduct or gross negligence on the part of Revaho or its executive personnel, Client shall indemnify and hold Revaho harmless against any claims of
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16.2. Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

16. Other obligations and responsibilities of Client
17. Ontbinding
16.1. Client shall at all times timely provide to Revaho any data necessary for the performance of Revaho’s activities and shall warrant the correctness and
17.1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtscompleteness thereof.
wege zijn ontbonden, tenzij Netafim NL Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van
16.2. Client shall not remove or render invisible in whole or part, any trademark or other identifying marks on the Products.
(een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Netafim NL zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
– de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
17. Rescission
– al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd de andere rechten van Netafim NL onder welke Overeenkomst met
17.1. In the event that Client is granted a (temporary) moratorium on payment of its debts, is declared bankrupt or in the event that Client ceases its activities or if Client’s company goes
Opdrachtgever dan ook en zonder dat Netafim NL tot enige schadevergoeding is gehouden.
into liquidation, all Agreements entered into with Client shall be dissolved by operation of law, unless Revaho notifies Client within a reasonable period of time (where appropriate at
17.2. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is
the request of the conservator or the trustee) that it requires performance of (part of) the relevant Agreement(s), in which event Revaho shall be entitled, without any notice of default
Opdrachtgever in verzuim en is Netafim NL gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
being required
– de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- to suspend performance of the relevant Agreement(s) until payment has been satisfactorily secured, and/or
– die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd andere rechten van Netafim NL onder
- to suspend any obligations vis à vis Client, such without prejudice to Revaho’s other rights pursuant to any Agreement entered into with Client whatsoever
welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Netafim NL tot enige schadevergoeding is gehouden.
and without any obligation of Revaho to pay damages.
17.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Netafim NL op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van
17.2. In the event that Client fails properly, timely or otherwise to meet any obligation resulting out of any Agreement, Client shall be in default
de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Netafim NL gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Netafim NL en
and Revaho shall have the right, without any notice of default or judicial intervention being required:
haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige
- to suspend performance of such Agreement and any directly related Agreements until payment has been satisfactorily secured, and/or
maatregelen te nemen teneinde Netafim NL in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
- to rescind such Agreement and any directly related Agreements in whole or part, such without prejudice to Revaho’s other rights under any Agreement entered into with
17.4. Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Netafim NL enige Overeenkomst met Opdrachtgever
Client whatsoever and without any obligation of Revaho to pay damages.
ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.
17.3. In any event as referred to in paragraphs 1 or 2 respectively, all claims which Revaho may have against Client and the claims arising out of the relevant Agreement(s)
shall be immediately due and payable in full and Revaho shall have the right to repossess the relevant Products. In such event Revaho and its attorney(s) shall have the right to enter
18. Overdracht van rechten en verplichtingen
the premises and buildings of Client in order to repossess the Products. Client shall be obligated to take the necessary measures to permit Revaho to exercise its rights.
18.1. Het is Netafim NL toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van
17.4. Except in the event of purchases by consumers, the applicability of Article 6:278 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded in the event that Revaho rescinds or otherwise takes
Netafim NL worden overgedragen dient Netafim NL Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
steps toward rescission, as referred to in Article 6:278 paragraph 2 of the Dutch Civil Code, of any Agreement entered into with Client.
Netafim NL is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
18.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
18. Transfer of rights and obligations
Netafim NL.
18.1. Revaho shall have the right to transfer any rights and obligations under any Agreement entered into with Client to any third party. In the event that obligations of Revaho
are transferred, Revaho shall notify Client thereof in advance and Client shall have the right to rescind the Agreement. Revaho shall not be obligated to pay any damages.
19. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door Netafim NL
18.2. Client shall not have the right to transfer its rights and/or obligations under any Agreement to any third party without the prior written consent of
19.1. Indien Netafim NL op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-,
Revaho.
ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Netafim NL niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij
bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
19. Exercise of suspension, rescission and nullification rights by Revaho
19.1. In the event that Revaho, based on the circumstances known to it or which should have been known to it at that time, reasonably is of the opinion that it can lawfully exercise any right
20. Diensten
to suspend, rescind or nullify, Revaho shall not be liable to pay legal interest, in the event that it is later established that Revaho could not lawfully exercise such rights.
20.1. Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door Netafim NL te verrichten Diensten voor Opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige
20. Services
bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
20.1. This article contains specific provisions for Services to be performed by Revaho on behalf of Client. To the extent that they conflict, the provisions of this article shall prevail over the other
20.2. Netafim NL garandeert dat:
provisions in these General Conditions of Sale and Delivery.
a. de door of namens haar te verlenen Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
20.2. Revaho warrants that:
b. voor de duur van de Overeenkomst de door Netafim NL voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personen voldoen en zullen blijven voldoen aan eventueel nader
a. Any Services to be performed by it or on its behalf shall be performed in a skilled manner;
overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
b. For the duration of the Agreement any persons to be engaged by Revaho in the execution of the Agreement shall comply with any qualifications as to training, skill and experience,
20.3. Opdrachtgever zal aan Netafim NL steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door Netafim
which may subsequently be agreed upon.
NL benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
20.3. Client shall give Revaho timely access to and provide to Revaho any means and facilities necessary at no charge, whenever the Services
20.4. Indien blijkt dat het verlenen van de Diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige verplichting ten opzichte van Netafim
agreed upon so require.
NL of anderszins aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal deze de kosten, berekend op basis van de dan algemeen geldende tarieven van Netafim NL, vergoeden die
20.4. In the event that it appears that the Services cannot be performed, in whole or in part, due to the fact that Client does not meet any obligation vis à vis Revaho
Netafim NL ter zake heeft gemaakt.
or for other reasons attributable to Client, Client shall compensate Revaho for any costs incurred at Revaho’s then-current fees.
20.5. Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door Netafim NL gemaakte uren bij het uitvoeren van de Diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met
20.5. In the event that the price shall be established on a time and materials basis, all hours spent by Revaho in the performance of the Services, including travel hours, may be charged,
toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door Netafim NL gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van Diensten. Bij nacalculatie zal Netafim
along with costs of materials and any other costs reasonably incurred by Revaho in the performance of the Services. In such event Revaho shall specify the hours and costs in the
NL de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren.
relevant invoice.
20.6. Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van werk als volgt gefactureerd:
20.6. Unless provided otherwise, the contract price shall be invoiced in accordance with the following schedule:
– 30% bij het aangaan van de Overeenkomst;
– 30% on entering into the Agreement;
– 50% bij de aanvang van de aannemingswerkzaamheden;
– 50% on commencement of the contractual work;
– 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of eerdere ingebruikneming hiervan.
– 20% on (first) completion of the results of the contractual work or at earlier use thereof.
20.7. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemingswerkzaamheden welke Netafim NL op grond van de Overeenkomst moet verrichten en
20.7. In the event that Client wishes any additions or amendments to the agreed-upon contractual activities to be performed by Revaho pursuant to the Agreement and if Revaho is of the
Netafim NL van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat -met inachtneming van het volgende lid - afzonderlijk aan
opinion that the level of these activities shall be increased or extended, such shall constitute additional work which - considering the provisions of the following paragraph - shall
Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
be separately charged to Client, even if a fixed price had been agreed upon between parties.
20.8. Indien Netafim NL meent dat van meerwerk sprake is zal hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor
20.8. In the event that Revaho is of the opinion that there is additional work, it shall notify Client thereof as soon as possible and inform Client on the consequences thereof for the
de prijs en voor de termijn waarin Netafim NL al haar andere prestaties onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering
price and the term within which Revaho could perform all its other activities under the Agreement. Client shall be deemed to have agreed to performance of additional work and any
van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen acht dagen na de bedoelde kennisgeving door Netafim NL schriftelijk bezwaar daartegen heeft
costs and consequences related thereto, unless it objects thereto in writing within eight days after notice by Revaho. Revaho may suspend commencement of the performance of
aangetekend. Netafim NL mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Opdrachtgever Netafim NL daartoe schriftelijk opdracht geeft.
additional work until Client gives Revaho a written order thereto.
20.9. Opdrachtgever zal aan Netafim NL steeds wanneer het overeengekomen werk dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door Netafim NL
20.9. Client shall give Revaho timely access to and provide to Revaho any means and facilities necessary at no charge, whenever the Work agreed upon so requires.
benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
21. Applicable law, obligation of information and competent court
21.1. These Conditions, as well as any and all Agreements shall be governed by Dutch law. With respect to Agreements as referred to in Article 6:247 paragraph 2 of the Dutch Civil Code
21. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
it is, however, explicitly provided that section 3, title 5 of Book 6 of the Dutch Civil Code shall not apply.
21.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter
21.2. Third parties shall not become party to any Agreement between Revaho and Client based on an implied or explicit third party beneficiary provision (“derdenbeding”) in these Conditions
uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
or the Agreement. Article 6:254 paragraph 1 of the Dutch Civil Code does thus not apply.
21.2. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Netafim NL en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1
21.3. In the event that these Conditions apply to an international relation with Client, Client shall at all times immediately inform Revaho of any provisions in these
BW is aldus niet van toepassing.
Conditions which are not enforceable in the country where Client is established. Provided that Revaho agrees thereto in advance, Revaho shall in such event bear the reasonable
21.3. Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtgever, zal deze Netafim NL steeds direct informeren over alle bepalingen in deze
costs for any necessary external legal investigation with respect thereto. To the extent that Client fails to meet the obligation in the first sentence of this paragraph, it shall not claim
Voorwaarden die in het land van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Netafim NL geaccordeerd, zal Netafim NL alsdan de redelijke kosten van een eventueel
the possible unenforceability of such provisions in or out of court, and shall indemnify and hold Revaho harmless against any damages arising, unless Revaho has refused to pay the
daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de
reasonable costs of legal investigation as referred to above.
mogelijke niet- afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Netafim NL vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Netafim NL heeft geweigerd om de redelijke kosten
21.4. To the extent not otherwise required by any applicable mandatory national or international legislation, any and all disputes arising between parties shall, at the option of the summoning
als hierboven bedoeld te voldoen.
or requesting party, be brought before the competent judge of the District Court of The Hague, or the court otherwise competent based on national or international legislation.
21.4. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoe21.5. The applicability of the following treaties, conventions and laws is explicitly excluded:
kende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage ófwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
- The Uniform Law on Formation of Contracts for the International Sale of Goods dated 1 July 1964;
21.5. De toepasselijkheid van:
- The Uniform Law on International Sale of Goods dated 1 July 1964;
– het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;
- All (uniform) legislation based on these treaties in any country; and
– het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;
- the Vienna Convention on International Sale of Goods 1980 (CISG)
– alle op basis van deze verdragen opgestelde (eenvormige) wetgeving in enig land; en
– het Weens Koopverdrag 1980 (CISG);
These General Conditions have been filed with the Chamber of Commerce in The Hague, The Netherlands, under number 24196434 and shall be sent to Client at its first request
   wordt nadrukkelijk uitgesloten.
at no charge.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24196434 en zullen op Opdrachtgevers eerste verzoek kosteloos aan hem worden
toegezonden.
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