
 Algemene Voorwaarden van FenS bv. 

 

Algemene Voorwaarden van FenS bv., gevestigd en 
kantoorhoudend te 4462 GP Goes aan de 
Amundsenweg 28, hierna te noemen “FenS” 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk 

aanbod  en op alle overeenkomsten van koop en 
verkoop van FenS.   Deze algemene voorwaarden zijn 
eveneens van toepassing op elk aanbod en alle 
overeenkomsten strekkende tot het verrichten van 
diensten door FenS, tenzij de aard van de dienst of de 
ter zake gesloten overeenkomst zich daartegen verzet. 

1.2 De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende 
worden aangeduid als “de koper”.  

1.3 Andersluidende voorwaarden maken geen deel uit van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij  en 
voor zover deze andersluidende voorwaarden  
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

1.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene 
voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of 
enige andere wijze van communicatie die met het oog 
op de stand der techniek en de in het maatschappelijk 
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan 
worden gesteld. 

1.5 Het mogelijk onverbindend  zijn van een (deel van een) 
bepaling van deze algemene voorwaarden laat de 
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden 
onverbindend is, zijn partijen gehouden een nieuwe 
bepaling overeen te komen met een doel en een 
strekking die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel 
en de strekking van de oorspronkelijke, onverbindende 
bepaling. 

1.6 FenS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te 
wijzigen. Wijzigingen treden in werking en worden 
onderdeel van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst op de door FenS bepaalde datum, doch 
niet eerder dan 1 maand nadat FenS de wijzigingen 
schriftelijk aan koper heeft medegedeeld. Indien koper 
niet bereid is de wijziging te accepteren, is koper 
gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 
De ontbindingsverklaring dient FenS te hebben bereikt 
voor de datum waarop de voorwaarden wijzigen. 

1.7 Deze algemene voorwaarden blijven ook na ommekomst 
van de overeenkomst waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen van 
kracht.  

 
Artikel 2 Geldigheid van aanbiedingen en prijzen 
2.1 Elk aanbod van FenS is  vrijblijvend en kan door FenS 

worden herroepen. Indien koper een aanbod van FenS 
aanvaardt, dan heeft FenS het recht het aanbod binnen 
2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 
herroepen, zodat geen overeenkomst tussen partijen tot 
stand komt. 

2.2 Indien de aanvaarding door koper  afwijkt van het aanbod 
van FenS, is FenS daaraan niet gebonden. De overeenkomst 
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij FenS anders aangeeft. 

2.3 Tenzij anders aangegeven zijn alle door FenS gehanteerde 
prijzen vermeld in Euro, exclusief BTW en gebaseerd op de 
overeengekomen leveringsconditie.  

2.4 Indien na het doen van een aanbieding, c.q. na het sluiten 
van een overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren 
een verhoging ondergaat, is FenS gerechtigd die verhoging 
aan koper door te berekenen, ook al geschiedt de verhoging 
ingevolge voorzienbare omstandigheden. 

2.5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het 
vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op 
een wijziging van in- en uitvoerrechten, belastingen en/of 
wisselkoers van de Euro c.q. de Dollar tegenover de valuta 
waarin FenS de goederen heeft gekocht. 

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
nabestellingen.  

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht FenS niet tot 
levering van een deel van de in de aanbieding of offerte 
begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. 

2.8 Bij verhoging van de overeengekomen prijs ingevolge de 
leden 2.4 en/of 2.5 van dit artikel met meer dan 15% van de 
oorspronkelijke overeengekomen prijs heeft de koper het 
recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 
te ontbinden. Die ontbinding vindt plaats door middel van 
een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan FenS 
binnen 7 dagen nadat FenS de koper heeft meegedeeld dat 
de overeengekomen prijs zal worden verhoogd met meer 
dan 15%. Schadevergoeding is FenS niet verschuldigd. 

2.9 Tenzij anders is overeengekomen, is de verpakking bij de 
prijs inbegrepen. Niet berekende duurzame verpakking 
(bijvoorbeeld europallets) blijft eigendom van FenS. 
Worden zij niet per omgaande portvrij teruggestuurd, dan 
kan de verpakking achteraf tegen kostprijs in rekening 
worden gebracht. 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst tussen FenS en de koper komt tot stand 
  - op het moment dat  FenS een order van de 

koper bevestigd heeft door middel van het   
toezenden van de orderbevestiging.  

 - op het moment dat een door FenS bedongen 
vooruitbetaling door FenS ontvangen is.  

3.2 Iedere door FenS gesloten overeenkomst wordt slechts 
aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de 
koper voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke 
nakoming van de overeenkomst. Van voldoende 
kredietwaardigheid is in dit kader sprake indien de 
Kredietverzekeringsmaatschappij van FenS verklaart dat 
koper voldoende kredietwaardig is.  

 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 
4.1 FenS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen 

en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment 
bekende stand der wetenschap. 

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de 
overeenkomst dit vereist, heeft FenS het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal 
worden uitgevoerd kan FenS de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 
tot de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande 
fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.4 Tijdelijke opslag en/of bewaring door FenS, op verzoek van 
de koper, is voor rekening en risico van de koper. 

4.5 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 
FenS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, 
tijdig aan FenS worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 
tijdig aan FenS zijn verstrekt, heeft FenS het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 

4.6 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot 
de door FenS geleverde zaken of verrichte diensten 
berusten uitsluitend bij FenS en/of haar leveranciers. Onder 
rechten van intellectuele eigendom worden onder meer 
begrepen alle auteursrechten, octrooirechten,  
merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, 
domeinnamen en andere rechten van intellectuele 
eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in 
Nederland of elders, die in verband staan met de door FenS 
geleverde zaken en/of diensten en/of het daarbij door FenS 
gebruikte verpakkingsmateriaal en/of emballage. Het is 
koper niet toegestaan op de door FenS aangebrachte merk- 
of herkenningstekens, en/of enige andere aanduiding van 
rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te 
kopiëren. Indien koper handelt in strijd met het bepaalde in 
dit artikellid, verbeurt koper ten gunste van FenS een direct 
opeisbare boete van Euro 25.000,--, onverminderd het 
recht van FenS op vergoeding van de door FenS geleden 
schade indien deze meer dan Euro 25.000,-- bedraagt. 

 
Artikel 5 Levertijd 
5.1 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van 

de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de 
veronderstelling van tijdige levering van de voor het 
uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen en 
zaken. 

5.2 Indien FenS gegevens behoeft van de koper in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan 
nadat de koper deze aan FenS ter beschikking heeft gesteld. 

5.3 Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn 
geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter-
mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over-
eengekomen. Indien FenS zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

5.4 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende 
tijdstippen: 

 -de dag van de totstandkoming van de  overeenkomst; 
  -de dag van de ontvangst door FenS van de voor het 

uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, 
gegevens, toestemming e.d.. 

5.5 Indien vertraging ontstaat in de omstandigheden, bedoeld 
in lid 1 van dit artikel, wordt de levertijd met een zodanige 
periode verlengd, als, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen, redelijk is. 

5.6 Indien de koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn 
betalings- of afnameverplichting, voortvloeiende uit enige 
met FenS gesloten overeenkomst, zal tenminste de levertijd 
voor de duur daarvan worden opgeschort. 

5.7 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, 
wanneer deze ter verzending vanaf het magazijn of een 
daartoe door FenS aangewezen plaats gereed zijn en de 
koper dat mondeling of schriftelijk is medegedeeld. 

5.8 Overschrijding van de levertijd tot een termijn van 31 dagen 
nadat de koper FenS na het verstrijken van de opgegeven 
leveringsdatum schriftelijk aangetekend tot levering heeft 
gesommeerd, geeft de koper niet het recht op opschorting 
of niet-nakoming van zijn aandeel in deze overeenkomst, 
noch in een andere met FenS gesloten overeenkomst, noch 
op schadevergoeding. 
  

Artikel 6 Levering 
6.1 Levering geschiedt conform de overeengekomen 

leveringsconditie. Interpretatie van de leveringsconditie 
vindt plaats aan de hand van de INCOTERMS 2010 
uitgegeven door de Internationale Kamer van 
Koophandel te Parijs, Frankrijk. 

6.2 Koper is verplicht de overeengekomen zaken af te 
nemen op het moment dat FenS deze bij hem aflevert of 
doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze 
hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden 
gesteld. 

6.3 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is FenS gerechtigd de 
zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper. 

6.4 Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt 
op een door FenS te bepalen wijze, doch voor rekening en 
risico van de koper. FenS is niet aansprakelijk voor schade, 
van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de 
verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken 
geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

6.5 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de 
koper op het moment van levering. 

6.6 FenS is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij 
hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de 
deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. FenS is 
gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te facturen. 
Facturen, betrekking hebbende op het uitvoeren van een 
deellevering, dienen door de koper te worden voldaan 
binnen de in artikel 9 genoemde betalingstermijn. 

6.7 Indien een koper een bestelling plaatst op afroep moet deze 
binnen de daarvoor overeengekomen termijn 
daadwerkelijk worden afgeroepen, afgenomen en betaald. 
Indien niet binnen de overeengekomen termijn afroeping 
en afname plaatsvindt, is FenS gerechtigd opslag- en 
administratiekosten in rekening te brengen.  

 
Artikel 7 Afmetingen, gewichten, materialen, kleuren etc. 
7.1 Voor zover FenS bij de uitvoering van de opdracht gebruik 

maakt van gegevens door of namens de koper, hoe dan ook 
aan FenS verstrekt, staat deze jegens FenS in voor de 
juistheid en volledigheid van de gegevens en is FenS 
gerechtigd daarvan gebruik te maken. Indien er verschil 
bestaat tussen de verstrekte gegevens en de werkelijkheid 
heeft FenS recht op schadeloosstelling of bijbetaling. 

7.2 Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, 
tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, 
gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig 
mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

7.3 Opgaven met betrekking tot samenstellingpercentages of 
mengverhoudingen van de producten zijn slechts bij 
benadering bepaalde gemiddelden. Afwijkingen die 
ondanks de vereiste zorgvuldigheid bij de fabricage van 
producten en de bepaling van waarden onvermijdelijk zijn 
binnen de naar gelang van het geval redelijke marges van 
foutentoleranties, worden door FenS uitdrukkelijk 
voorbehouden. 

7.4 De door FenS uitgebrachte aanbiedingen, de door FenS 
vervaardigde of verstrekte of gebruikte tekeningen, 
berekeningen, kostenbegrotingen, beschrijvingen, 
schema's, modellen, monsters en ontwerpen, adviezen, 
alsmede de door FenS gebruikte gereedschappen en 
materialen e.d. blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor 
kosten in rekening gebracht. De koper staat er voor in dat 
geen zaken als hier bedoeld worden gekopieerd of in 
handen van derden komen. FenS kan te allen tijde terugga-
ve van deze zaken verlangen. 

 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
8.1 FenS behoudt zich het eigendom van geleverde en te 

leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de koper aan 
diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen 
jegens FenS heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen 
bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met 
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met 
die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, 
eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de 
nakoming van verplichtingen aan de zijde van de koper. 

8.2 De koper is niet bevoegd de onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch 
op enige andere wijze te bezwaren. 

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten 



 
daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht 
FenS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden 
daarvan op de hoogte te stellen.  

8.4 De koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden 
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen 
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek 
ter inzage te geven. 

8.5 Door FenS geleverde zaken, die krachtens het onder 8.1. 
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening 
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden 
gebruikt. 

8.6 Alle kosten en schade, vallende op of belopen door de 
zaken, gedurende de periode dat de eigendom nog niet is 
overgegaan, komen ten laste van de koper. 

8.7 Ingeval FenS een beroep doet op het eigendomsvoor-
behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als 
ontbonden, onverminderd het recht van vergoeding van 
schade, gederfde winst en interest te vorderen. 

 
Artikel 9 Betaling 
9.1 Betaling van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen 

30 dagen na factuurdatum, tenzij betaling uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te 
geschieden op een door FenS aan te geven wijze in de 
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte 
van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

9.2 Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de 
termijn van 30 dagen dan is koper van rechtswege in 
verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% 
cumulatief per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in 
welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het 
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment 
dat koper in verzuim is tot op het moment van voldoening 
van het volledige bedrag. 

9.3 FenS heeft het recht de door de koper gedane betalingen te 
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de opgevallen rente en 
tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. 
FenS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een 
aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere 
volgorde voor de toerekening aanwijst. FenS kan volledige 
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de 
kosten worden voldaan. 

9.4 Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of 
schuldverrekening op de rekening van FenS. Verrekening 
kan uitsluitend plaatsvinden met door FenS opgemaakte 
creditnota's. 

9.5 Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de 
bankrekening van FenS is gecrediteerd of bij contante 
betaling op de datum van de kwitantie. 

9.6 Partijen dienen ieder voor zich de eigen bankkosten voor 
hun rekening te nemen. 

9.7 FenS heeft ter zake van onbetaalde vorderingen op de 
koper een retentierecht op zaken van de koper, door of 
namens de koper aan FenS ter beschikking gesteld. 

9.8 Indien korting is overeengekomen vervalt de korting van 
rechtswege op de dag dat de betalingstermijn, genoemd in 
lid 1 van dit artikel, is verstreken. 

9.9 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van 
één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
welke FenS maakt ter uitvoering van de overeenkomst en 
algemene voorwaarden, zonder ingebrekestelling ten laste 
van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 
minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 
€50,-.  

9.10 Indien FenS hogere kosten heeft gemaakt, welke 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor 
vergoeding in aanmerking. 

 
Artikel 10 Klachten en garantie 
10.1 Tenzij door de koper uitdrukkelijk en schriftelijk bijzondere 

kwaliteitseisen zijn gesteld, die door FenS schriftelijk zijn 
bevestigd, wordt door FenS conform haar 
standaardspecificaties geleverd. 

10.2 Klachten met betrekking tot foutieve leveringen en 
gebreken aan het geleverde kunnen slechts in behandeling 
worden genomen indien zij onverwijld na ontdekking, in elk 
geval uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de zaken, 
schriftelijk onder overlegging  van de pakbon ter kennis aan 
FenS zijn gebracht.  

10.3 De koper is gehouden de zaak waarover wordt geklaagd ter 
beschikking van FenS te stellen, teneinde FenS in staat te 
stellen de klacht te onderzoeken, resp. de zaak te 
inspecteren. 

10.4 Indien een klacht terecht is, is FenS bevoegd alsnog binnen 
een redelijke termijn na te komen door middel van herstel 
van het gebrek of vervanging van het defecte deel of het 
geheel. Indien herstel of vervanging niet (meer) mogelijk is, 
is FenS bevoegd de geleverde zaak terug te nemen tegen 
creditering van de koopprijs. 

10.5 De garantie op grond van dit artikel komt te vervallen, zodat 
geen klachten in behandeling zullen worden genomen, 
indien - anders dan in noodgevallen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van FenS - derden 
herstelwerkzaamheden aan het geleverde hebben verricht. 

10.6 Indien FenS ter voldoening aan een garantieplicht zaken 
vervangt, worden deze vervangen zaken haar eigendom. 

10.7 Retourzending ten behoeve van vervanging of restitutie 
van/creditering voor de betaalde prijs vindt plaats voor 
rekening en risico van de koper en steeds na toestemming 
van FenS. 

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
11.1 De aansprakelijkheid van FenS uit hoofde van de gesloten 

overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van 
de in artikel 10 omschreven verplichtingen; elke vordering 
tot vergoeding van door koper geleden schade, direct of 
indirect, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove 
schuld van FenS. 

11.2 Onder de uitsluiting als bedoeld in het voorgaande lid wordt 
mede verstaan de aansprakelijkheid voor kosten, schaden 
en interesten, ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

  -schending van octrooien, licenties of andere rechten van 
derden als gevolg van gebruik door of namens de koper 
verstrekte gegevens (art. 7); 

 -overschrijding van de levertijd (art. 5); 
 -overmacht (art. 12); 
 -adviezen en voorlichting over gebruik en toepassing; 
 -het ontbreken van in tekeningen, berekeningen,  folders, 

monsters etc. aangegeven eigenschappen (art. 7 lid 2); 
 -schade van derden; 

 -verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens door koper,     
tenzij deze onjuistheid of volledigheid voor FenS kenbaar 
behoorde te zijn.  

11.3 De koper is gehouden tot schadeloosstelling van FenS voor 
alle kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan 
als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, door 
derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst 
tegen FenS ingesteld en die krachtens deze voorwaarden 
niet voor rekening van FenS komen; de koper is uit hoofde 
van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan de 
oproep in vrijwaring door FenS. 

11.4 In elk geval is een eventuele schadevergoedingsplicht van 
FenS begrensd tot de schade die als mogelijk gevolg van de 
ter vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was 
met een maximum van het bedrag dat de koper aan FenS in 
het kader van de overeenkomst heeft betaald. 

11.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit 
artikel is FenS nimmer gehouden tot schadevergoeding 
welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor 
zover de schade gedekt wordt door een door FenS 
gesloten verzekering. 

 
Artikel 12 Overmacht 
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg 
van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en 
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden 
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FenS geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor FenS niet in staat is 
zijn verplichtingen na te komen.  

12.3 FenS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert, intreedt nadat FenS zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 

12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee 
maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst 
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij.  

12.5 Voor zover FenS ten tijde van het intreden van overmacht 
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst is nagekomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
toekomt, is FenS gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 
Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een 
afzonderlijke overeenkomst. 

 
Artikel 13 Opschorting en ontbinding 
13.1 Naast de wettelijke aan FenS toekomende bevoegdheden 

ter zake opschorting en ontbinding, is FenS in het geval van 
verhindering tot nakoming door FenS van de overeenkomst 
ten gevolge van overmacht aan de zijde van FenS, is FenS 
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door 
middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling 
aan koper.  

13.2 Naast de wettelijke aan FenS toekomende bevoegdheden 
ter zake opschorting en ontbinding, is FenS in het geval 

nakoming van de overeenkomst door FenS niet mogelijk is 
zonder inbreuk te maken op wetten, voorschriften en/of 
vergunningen gerechtigd om zonder rechterlijke 
tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden door middel van een daartoe strekkende 
schriftelijke mededeling aan koper. 

13.3 Na ontbinding, bedoeld in de  vorige leden, is de koper 
gehouden tot betaling van het evenredig verschuldigde en 
het tot zich nemen van de zaken, waarop de overeenkomst 
nog betrekking heeft, bij gebreke waarvan FenS bevoegd is 
deze zaken voor rekening en risico van de koper te doen 
opslaan.  

13.4 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van 
deze voorwaarden is FenS gerechtigd om  de tussen de 
koper en FenS gesloten overeenkomst te ontbinden  zonder 
dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige 
ingebrekestelling zal zijn vereist, indien  de zeggenschap 
over koper wijzigt, de koper in staat van faillissement wordt 
verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, 
door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder 
curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met 
betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 

13.5 Tenzij in de tussen FenS en de koper gesloten 
overeenkomst anders is bepaald, is koper niet gerechtigd 
tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst of in 
het kader van de overeenkomst verrichte 
rechtshandelingen. 

 
Artikel 14 Verval en verjaring  
14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze 

algemene voorwaarden, vervallen en verjaren alle 
vorderingsrechten en/of overige bevoegdheden van koper 
jegens FenS  in verband met en/of uit hoofde van de 
tussen FenS en de koper gesloten overeenkomst één jaar 
na het moment waarop koper bekend werd of 
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze 
rechten en bevoegdheden. 

 
Artikel 15 Toepasselijk recht / bevoegde rechter 
15.1 Mededelingen van koper aan FenS kunnen enkel 

worden gedaan aan de directie van FenS, Amundsenweg 
28, 4462 GP Goes. 

15.2 Op de tussen FenS en de koper gesloten overeenkomst 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 
geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen 
eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel 
kunnen ter keuze van FenS de goederenrechtelijke 
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor 
uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van 
het land c.q. de staat van bestemming van de zaken 
gunstiger is voor FenS, door dat recht worden beheerst. 

15.4 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de 
bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat FenS be-
voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de 
bevoegde rechter in de plaats waar FenS is gevestigd, tenzij 
de kantonrechter ter zake bevoegd is. 

15.5 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de 
overeenkomst gesloten met een koper die gevestigd is 
buiten Nederland, is FenS gerechtigd te handelen 
conform het bepaalde in lid 4 van dit artikel of - naar  
keuze van FenS- de geschillen aanhangig te maken bij de 
bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de koper 
gevestigd is.  
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