ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVION B.V.
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ADVION B.V. (hierna; “Advion”) gedane aanbiedingen en op
alle door Advion aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd, voor zover van deze voorwaarden niet
uitdrukkelijk tussen partijen is afgeweken.
2. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Advion een overeenkomst
heeft afgesloten, of wenst af te sluiten.
3. Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk door Advion zijn aanvaard.
4. Indien enige bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Advion en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
5. Algemene voorwaarden van afnemer worden slechts door Advion aanvaard onder de in lid 3 van dit artikel
genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde / schriftelijk aangewezen
transacties.
6. De algemene voorwaarden kunnen door Advion worden gewijzigd, waarvoor afnemer bij deze op voorhand
toestemming geeft. De gewijzigde algemene voorwaarden treden 14 kalenderdagen na terbeschikkingstelling aan
afnemer in werking. Na wijziging van de voorwaarden komen de oude voorwaarden te vervallen.
7. Advion wijst hierbij alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet met betrekking
tot de te leveren goederen af.
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod of offerte van Advion en de aanvaarding daarvan door afnemer.
2. Voor werkzaamheden c.q. bestellingen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3. Indien de afnemer het aanbod digitaal heeft aanvaard, bevestigt Advion onverwijld digitaal weg de aanvaarding van
het aanbod.
4. Bij digitale totstandkoming van de overeenkomst zorgt Advion voor passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de digitale overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving.
Indien de afnemer digitaal wenst te betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
nemen.
5. Advion zal voor de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst het recht hebben derden
in te schakelen en (gedeeltelijk) de werkzaamheden uit te besteden.
6. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, voor zover niet bedoeld aanpassingen in de zin
van artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden, binden Advion slechts indien deze door Advion schriftelijk zijn
bevestigd.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen en andere (soortgelijke) uitingen van Advion zijn in beginsel vrijblijvend, tenzij door Advion
uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. Evidente vergissingen of fouten in het aanbod binden Advion niet.
3. Het aanbod dient zodanig informatie te bevatten, dat voor de afnemer duidelijk is wat haar rechten en plichten zijn
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft o.a. a.
a. Prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeen gekomen;
b. Eventuele kosten van aflevering;
c. Wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
d. Wijze waarop overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
e. Termijn voor aanvaarding aanbod en/of termijn voor het gestand doen van de prijs.
4. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten Advion niet tot levering c.q.
acceptatie van een order.
5. Verklaringen van Advion met betrekking tot hoeveelheid, getal, maat, gewicht, kleur, samenstelling, vorm,
afmetingen en dergelijke gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan dergelijke verklaringen geen rechten
ontlenen. Volgens verkeersopvattingen acceptabele marges kunnen door Advion volledig worden benut.
ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens
afnemer worden aangebracht, en die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, worden de afnemer extra in rekening gebracht.
2. Door de afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan,
moeten door de afnemer tijdig en schriftelijk aan Advion ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen
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mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor een onjuiste tenuitvoerlegging van de
opgedragen wijzigingen voor rekening van de afnemer.
Wijzigingen worden enkel geacht te zijn doorgevoerd c.q. goedgekeurd indien Advion zulks schriftelijk aan
afnemer heeft bevestigd.
Indien als gevolg van opgedragen wijzigingen de overeengekomen levertijd wordt overschreden, dan komt die
overschrijding voor rekening van risico van afnemer.

ARTIKEL 5 PRIJZEN
1. Alle door Advion genoemde prijzen zijn in Euro, af magazijn en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Indien en zover na het sluiten van een overeenkomst doch voor (af)levering enige onvoorzienbare
prijsverhogende factoren optreden, waaronder te begrijpen een waardevermindering van geldeenheden,
verhoging van belastingheffing en dergelijke, komen deze prijsverhogende kosten, mits deze verhoging binnen
de normen van het redelijke ligt en deze verhoging redelijkerwijs onvoorzienbaar was, geheel voor rekening van
afnemer.
ARTIKEL 6 BETALINGSVOORWAARDEN
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden netto contant bij aflevering of na afronding van
de werkzaamheden.
2. Afnemer voldoet de door haar op basis van de overeenkomst aan Advion verschuldigde bedragen uiterlijk binnen
14 dagen na ontvangst van de factuur.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Advion gerechtigd een rente wegens te late betaling in rekening te
brengen van 2 % per maand van het totale factuurbedrag, ingaande op de dag volgend op die waarop betaling
had moeten plaatsvinden. Bij renteberekening wordt een gedeelte van de maand voor een hele maand gerekend.
4. Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door welke natuurlijk persoon of
rechtspersoon ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen Advion en afnemer komen voor
rekening van afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders
voorschrijft.
5. Uitdrukkelijk overeengekomen omzetbonussen zijn niet opeisbaar, voordat de omzet waarover deze gelden
volledig gerealiseerd en betaald is en dan slechts uitsluitend na ontvangst van de factuur van Advion waarin deze
bonussen uitdrukkelijk zijn verwerkt.
6. Advion heeft het recht om, ingeval van wanbetaling, extra kosten waaronder buitengerechtelijke incassokosten,
bij de afnemer in rekening te brengen ter hoogte van tenminste 15 % van het factuurbedrag met een minimum
van € 150,-.
ARTIKEL7 LEVERING
1. De levertijd wordt in onderling overleg tussen afnemer en Advion vastgesteld. De opgave van de levertijd
geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De levertijd wordt door Advion zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Advion is verplicht zich in te spannen om
binnen deze aangegeven tijd te presteren. Afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm
dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of
grove onzorgvuldigheid van Advion.
3. Indien is overeengekomen dat de levering binnen een bepaalde termijn op afroep van de afnemer zal geschieden,
zal de levering plaatsvinden op een nader door Advion te bepalen tijdstip.
4. Indien geen levertijd is overeengekomen geldt een levertijd van 5 werkdagen.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen draagt Advion zorg voor het transport van gekochte goederen, met
eigen vervoermiddelen of middels derden, met dien verstande dat de goederen alsdan door of namens Advion
worden vervoerd tot de voor het vervoermiddel bereikbare plaats, die het dichtst bij de hoofdingang van het
opgegeven adres van de afnemer gelegen is.
6. Indien Advion zorg draagt voor het transport wordt de aflevering geacht plaats te vinden op het moment direct
voor en ter plaatse van de inlading in het eerste vervoermiddel waarmee de zaken naar de afnemer vervoerd
worden.
7. Indien het transport plaatsvindt door of in opdracht van de afnemer wordt de aflevering geacht plaats te vinden
op het moment waarop Advion de afnemer mededeelt dat de goederen gereed zijn voor aflevering en ter plaatse
waar de goederen zich alsdan volgens opgave van Advion bevinden, alwaar deze verder door Advion voor
afnemer gehouden zullen worden.
8. In alle gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van afnemer.
9. Advion is bevoegd om ineens volledig of in gedeelten te leveren, ongeacht of de leveringsverplichting bij een of
meer overeenkomsten tot stand is gekomen.
10. Advion is bevoegd om door afnemer bestelde goederen in combinatie te leveren zonder dat uitsortering door
Advion dient plaats te vinden.
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ARTIKEL 8 DOORLEVERING
1. Indien de afnemer door Advion aan haar geleverde merkartikelen aan derden, al dan niet consumenten,
doorlevert, zal zij dat uitsluitend in de originele, ongewijzigde, van de fabrikant of importeur afkomstige
verpakking doen. Afnemer garandeert Advion dat haar afnemers, voor zover deze de bedoelde artikelen weer
doorleveren, de in dit artikel vermelde verboden en verplichtingen als tot hen zelf gerichte verboden
respectievelijk eigen verplichtingen zullen naleven.
2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking
gestelde goederen van Advion en op daarbij behorende materialen, berusten uitsluitend bij Advion of diens
toeleveranciers.
3. Reclame-uitingen van afnemer met betrekking tot door Advion aan haar geleverde goederen zijn uitsluitend
toegestaan indien en voor zover deze plaatsvinden onder vermelding van normale condities / het normale
prijsniveau.
ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de
afnemer over op het moment waarop de aflevering ingevolge artikel 7 van deze
voorwaarden heeft plaatsgevonden.
2. Behoudens de aansprakelijkheid van Advion krachtens dwingendrechtelijke bepalingen , is Advion niet
aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals in artikel 10 van deze voorwaarden
omschreven;
b. daden of nalatigheden van de afnemer diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of
vanwege haar zijn tewerkgesteld;
c. fouten en/of gebreken in de door afnemer verstrekte gegevens;
d. de aansprakelijkheid van Advion reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers;
e. Advion is niet aansprakelijk voor vertraging in geval van c.q. schade aan door haar geleverde goederen
tijdens een niet door haar verzorgd transport;
f. Advion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, die het gevolg zijn van het
onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door haar geleverde goederen, tenzij
deze te wijten zijn aan haar opzet of grove schuld.
4. Met betrekking tot het zogenaamde EAN-symbool, als bedoeld in de regelingen van de Internationaal Article
Numbering Association, is Advion jegens afnemer nimmer aansprakelijk
5. De aansprakelijkheid van Advion voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt ten minste
verstaan alle gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van klanten van
afnemer.
6. Advion is niet aansprakelijkheid jegens afnemer voor enige schade dan in het geval haar
aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend
geval tot uitkering overgaat.
7. Als Advion wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen afnemer en een derde, dan is afnemer
gehouden de daaruit voor Advion voortvloeiende kosten op eerste verzoek volledig aan Advion vergoeden.
8. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als afnemer geen maatregelen neemt om (I) de schade
onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat
(andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) als afnemer nalaat Advion zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
over de schade te informeren en haar van alle relevante informatie te voorzien.
9. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Advion vervalt na één jaar na het ontstaan van de vordering.
ARTIKEL 10 OVERMACHT
1. Advion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt ten minste verstaan: overmacht van toeleveranciers van Advion of van
derden, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, extreme weersomstandigheden; brand of overstromingen,
oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen en de niet-beschikbaarheid van één of meer
personeelsleden.
2. Indien naar het oordeel van Advion de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn,
heeft Advion het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de
tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, is iedere partij gerechtigd om de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden.
4. Advion heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de
nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door Advion geleverd had moeten zijn.
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ARTIKEL 11 RECLAMES
1. Reclames, waaronder verstaan alle klachten met betrekking tot geleverde goederen, materialen, uitvoering van
de opdracht en facturen, worden door Advion slechts in behandeling genomen indien zij binnen 21 dagen nadat
hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken na uitvoering van de overeenkomst door
afnemer schriftelijk aan haar kenbaar zijn gemaakt. De reclame moet een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving
van de klacht(en) omvatten.
2. De reclame kan nooit recht geven op ontbinding van de overeenkomst.
3. Na het verstrijken van de in lid genoemde termijn wordt afnemer geacht de geleverde goederen in orde te
hebben bevonden. Reclame schort de verplichtingen voor afnemer voortvloeiende uit enige met afnemer
gesloten overeenkomst niet op.
ARTIKEL 12 ONTBINDING
1. Advion is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke
ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
als:
a. Aan afnemer voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, afnemer tot
boedelafstand overgaat, dan wel afnemer in staat van faillissement is verklaard; b. Op een
gedeelte dan wel het geheel aan eigendommen van afnemer beslag wordt gelegd;
c. Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
d. Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor haar uit de overeenkomst voorvloeiende verplichting
voldoet, een en ander onverminderd alle overige aan Advion toekomende rechten, waaronder het recht
om volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.
2. Bij het voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen Advion van afnemer te vorderen heeft
steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.
3. Indien de afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van
de Overeenkomst heeft ontvangen, zal de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
4. Alle door Advion te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief kosten voor rechtsbijstand en
juridisch advies, komen bij het voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden
voor rekening van afnemer.
ARTIKEL 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De eigendom van alle de door de Advion verkochte en geleverde zaken verblijft bij Advion, totdat afnemer alle
verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met Advion gesloten overeenkomsten.
2. Afnemer is verplicht voor een zorgvuldige behandeling van de geleverde goederen zorg te dragen en deze
afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s.
3. Afnemer is bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, indien noodzakelijk, door te
verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van
verkoop is Afnemer verplicht om deze Goederen eveneens en slechts onder beding van eigendomsvoorbehoud te
leveren. Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand
te geven of als zekerheid aan derden te doen dienen en/of op die Goederen een beperkt recht te (laten) vestigen.
Een en ander in de ruimste zin des woords. Het voorgaande geldt tot het moment dat van alle geleverde zaken en
goederen alle door Advion uitgebrachte volledig heeft betaald, inclusief de (eventuele) bijkomende kosten.
4. Bij niet-nakoming door afnemer van enigerlei verplichting tegenover Advion is laatstgenoemde gerechtigd
zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en
de goederen terug te nemen.
5. Advion zal in een geval als bedoeld in lid 3 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen, waarbij
afnemer reeds nu de verplichting op zich neemt aan Advion alle medewerking te verlenen, teneinde dit
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.
6. Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakkings- en vervoersmaterialen, zoals pallets, palletboxen en
containers, die de afnemer bereiken, blijven eigendom van Advion en dienen door de afnemer op eerste verzoek
ter beschikking van Advion gesteld te worden. Zodra de afnemer terzake in gebreke blijft is zij verplicht,
onverminderd de rechten van Advion uit het bovenstaande, de vervangingswaarde van de betreffende goederen
aan Advion te vergoeden.
ARTIKEL 14 GESCHILLEN
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in
het arrondissement waar Advion statutair is gevestigd.
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