
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
van EuropeMoulds  B.V. tevens h.o.d.n. EuropeBlock, KvK 63661055 

 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, 

overeenkomsten met en werkzaamheden van EuropeMoulds B.V. (ingeschreven bij de KvK 
onder nummer 63661055), hierna te noemen “EuropeMoulds”. 

1.2 De toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.3 Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn 
slechts bindend in geval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door EuropeMoulds zijn geaccepteerd 
en gelden uitsluitend voor die aanbieding en/of overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. 

1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet of anderszins niet bindend mocht zijn, doet 
zulks geen afbreuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken bepaling zo nodig 
toegepast worden als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de 
wet. 

1.5. Indien in de specifieke overeenkomst met koper afspraken zijn gemaakt die strijdig zijn met 
deze algemene voorwaarden, prevaleren de specifieke afspraken in de overeenkomst. 

1.6 Deze algemene voorwaarden worden in meerdere talen opgesteld. In geval van 
onduidelijkheid is de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden in alle gevallen 
leidend. 

 
 
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 
2.1 De inhoud van de overeenkomst omvat al hetgeen tussen EuropeMoulds en koper is 

overeengekomen en wordt bepaald door de in de orderbevestiging omschreven te leveren 
goederen. 

2.2 Een overeenkomst met EuropeMoulds wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment 
dat de order schriftelijk of mondeling is bevestigd door EuropeMoulds, atlhans in ieder geval 
wanneer daaraan uitvoering is gegeven door EuropeMoulds. 

2.3 Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of 
toezeggingen namens EuropeMoulds gedaan, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door 
EuropeMoulds zijn bevestigd. 

 
Artikel 3 Levering en levertijd 
3.1 Levering geschiedt op een door partijen overeengekomen plaats en tijdstip. De goederen zijn 

voor rekening en risico tot het moment van levering. Dat wil zeggen dat het risico bij levering 
ter plaatse op koper overgaat op het moment van levering door EuropeMoulds. Indien koper 
er voor kiest de goederen op te halen, zijn de goederen voor risico vanaf het moment dat deze 
het bedrijfspand van EuropeMoulds verlaten.  

3.2 Levering geschiedt binnen de normale werktijden van EuropeMoulds, tenzij anders 
overeengekomen. Voor leveringen buiten de normale werktijden kan door EuropeMoulds een 
toeslag worden berekend.  

3.3 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Koper kan de overeenkomst derhalve niet ontbinden 
wegens termijnoverschrijding, tenzij EuropeMoulds de overeenkomst ook niet of niet geheel 
uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk 
aangezegde, redelijke termijn van minimaal 5 werkdagen. Ontbinding is in dat geval slechts 
toegestaan voor zover van koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan 
worden gevergd. 

 
Artikel 4 Prijzen en betaling 
4.1 Tenzij anders vermeldt, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. 
4.2 Alle in de opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn inclusief BTW doh exclusief 

transportkosten, tenzij anders overeengekomen.  
4.3 Betaling dient vooraf te geschieden. 
 
Artikel 5 Reclames 
5.1 De geleverde goederen dienen binnen drie dagen na levering te worden gecontroleerd op 

juistheid en volledigheid. Voorts dient te worden vastgesteld of de goederen onbeschadigd 
zijn. 



 

5.2 Reclames met betrekking tot de (kwaliteit van de) geleverde goederen dienen binnen 8 
kalenderdagen na de datum van levering aan EuropeMoulds te worden gemeld, op straffe van 
verval van het recht van reclame.  

5.3 Tekortkomingen in de geleverde goederen leveren geen grond op voor ontbinding van de 
overeenkomst. EuropeMoulds zal in dat geval binnen 8 werkdagen nieuwe goederen leveren, 
mits dit mogelijk is. 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
6.1 EuropeMoulds is nimmer aansprakelijk voor directe schade, zowel ten aanzien van de koper 

als ten aanzien van derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door 
leidinggevend personeel van EuropeMoulds. Koper vrijwaart EuropeMoulds tegen vorderingen 
van derden die stellen schade te hebben geleden door het gebruik van goederen afkomstig 
van EuropeMoulds. 

6.2 Mocht EuropeMoulds om welke reden dan ook gehouden zijn tot betaling van 
schadevergoeding dan is zij in geen geval gehouden tot betaling van een grotere 
schadevergoeding dan het beloop van het factuurbedrag dat ziet op de geleverde goederen of 
in het geval van een verzamelfactuur op het geleverde goed dat schade heeft toegebracht.  

6.3 EuropeMoulds is in geen geval gehouden tot betaling een indirecte schade waaronder in ieder 
geval doch niet uitsluiten begrepen stagnatieschade, bedrijfsschade of gederfde winst.  

6.4  Alle vorderingen, uitgezonderd de vorderingen die zien op reclames (daarvoor geldt een 
kortere termijn), dienen op straffe van verval binnen zes maanden na levering van de 
goederen schriftelijk bij EuropeMoulds te worden gemeld. Vorderingen die na verloop van zes 
maanden worden gemeld, zullen niet in behandeling worden genomen en worden als 
vervallen beschouwd. 

 
Artikel 7 Overmacht 
7.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van EuropeMoulds opgeschort. 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 
onvoorzien, waarop EuropeMoulds geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
EuropeMoulds niet in staat is haar verplichting tot levering na te komen. Onder overmacht 
wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim 
van personeel, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen, overheidsmaatregelen waardoor 
de levering wordt belemmerd, oproer, diefstal, etcetera. 

7.2 Eerst indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk 
is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat voor een van 
partijen. 

 
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschilbeslechting 
8.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met EuropeMoulds inzake de levering van 

goederen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

8.2 Alle geschillen, voor zover deze niet minnelijk geregeld kunnen worden, worden voorgelegd 
aan de ter zake bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch, zulks 
voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. 

 
 


