
Afdeling 1. Algemene bepalingen
1.1 STAPPERT Noxon B.V. (nader te noemen ‘ Noxon), gevestigd te Helmond en 

ingeschreven te Eindhoven in het handelsregister onder nummer 17069403, is een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands 
burgerlijk recht. 

1.2 Waar hierna van Noxon wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Noxon in de 
hoedanigheid als aanbieder, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid 
dan ook. Waar hierna van Koper wordt gesproken wordt hieronder eveneens 
verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de 
wederpartij van Noxon.

1.3 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten tussen Noxon en de Koper evenals op de hieruit voortvloeiende 
overeenkomsten. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, 
zijn zij ook zonder nadere van toepassingverklaring op latere transacties onverkort 
van toepassing. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten wat betekent dat algemene voorwaarden van Koper 
niet van toepassing zijn tenzij deze schriftelijk door Noxon worden aanvaard.

1.4 De in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden alsmede in door Noxon 
gemaakte offertes, orderbevestigingen, facturen of andere correspondentie 
gebruikte handelstermen dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de door de 
Internationale Kamer van Koophandel (ICC) uitgevaardigde Internationale Regelen 
voor de Uitleg van Handelstermen (de Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Afdeling 2. Offertes en opdrachtbevestiging
2.1 Alle aanbiedingen blijven gedurende de door Noxon aan te geven termijn geldig. 

Indien geen termijn wordt genoemd zijn de aanbiedingen van Noxon vrijblijvend. 
Adviezen, offertes, prijscouranten en overige mededelingen van Noxon zijn 
vrijblijvend en gebaseerd op de door Koper verstrekte gegevens. Mondelinge 
toezeggingen en afspraken met medewerkers van Noxon binden Noxon niet dan 
nadat en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, 
zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

2.3 De gegevens zoals die in de opdrachtbevestiging van Noxon voorkomen zijn 
bindend voor partijen, wat betekent dat bij verschil tussen de bestelling van Koper 
en de bevestiging van Noxon uitsluitend de bevestiging van Noxon bindend is.

Afdeling 3. De overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt, indien de Koper het aanbod zoals dat door Noxon is 

gedaan aanvaart, tot stand op het moment dat Noxon hetzij de aanvaarding 
binnen redelijke termijn bevestigt, hetzij met de uitvoering van de overeenkomst 
begint danwel op het moment dat Noxon tot (feitelijke) levering overgaat. 

3.2 Noxon kan nimmer gehouden worden eerder met de uitvoering van de opdracht 
c.q. levering van zaken aan te vangen, dan nadat Noxon alle daarvoor noodzakelijke 
gegevens in haar bezit heeft en Noxon (eventueel) overeengekomen (termijn- of 
vooruit-) betalingen heeft ontvangen.

3.3 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden 
uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Noxon 
zijn bevestigd. Een digitale vorm van verzending geldt ook als schriftelijk. 

3.4 Indien Noxon daartoe in redelijkheid aanleiding ziet, is Noxon bevoegd 
vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de 
gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Noxon 
is hiertoe onder andere bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële 
toestand van Koper daartoe aanleiding geeft. Indien deze vooruitbetaling 
uitblijft of deze zekerheid niet naar Noxon’s redelijk verlangen wordt verschaft, 
is Noxon gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Noxon’s recht op 
schadevergoeding indien daartoe termen aanwezig zijn, en zonder dat Koper enige 
aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

3.5 De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare 
toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. Geringe afwijkingen ten aanzien van verstrekte afbeeldingen, 
maten, gewichten, kwaliteiten, kleuren en andere gegevens gelden niet als 
tekortkomingen, Noxon is daarvoor niet aansprakelijk.

3.6 De Koper kan een eenmaal gesloten overeenkomst alleen dan annuleren met 
schriftelijke instemming van Noxon. In het geval dat Noxon zich akkoord heeft 
verklaard met de door Koper gedane annulering, is Koper aan Noxon een vergoeding 
verschuldigd van 30% van hetgeen de Koper bij uitvoering van de overeenkomst 
aan Noxon zou moeten hebben voldoen (inclusief omzetbelasting), telkens met 
een minimum van € 50,- per annulering. Noxon behoudt zich het recht voor op 
volledige vergoeding van kosten en schade.

Afdeling 4. Levering en vervoer
Levering
4.1  De tussen Noxon en Koper overeengekomen levertijden zijn telkenmale bij 

benadering en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De 
overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal 
voor Noxon nimmer gelden als fatale termijn. 

4.2 Indien onverhoopt de aflevering niet op het overeengekomen tijdstip danwel 
binnen de overeengekomen termijn kan plaats vinden, is Noxon gerechtigd 
om in deelleveringen te leveren. Daarnaast heeft Noxon recht op een redelijke 
naleveringstermijn van tenminste drie maanden.

4.3 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Koper nimmer 
het recht de overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden, schadevergoeding 
te vorderen, dan wel het recht tot opschorting of niet-nakoming van een of meer 
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij Koper opzet of bewuste 
roekeloosheid van Noxon bewijst en behoudens het bepaalde in afdeling 10 van 
deze Algemene Voorwaarden.

Vervoer
4.4 Noxon bepaalt de keuze met betrekking tot het vervoermiddel, ongeacht het in 

artikel 4.3 bepaalde. Het transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico 
van de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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4.5 In het geval dat de zaken ter afname voor Koper gereed staan en Noxon dat aan 
Koper heeft medegedeeld, is de Koper onverwijld tot afname verplicht. Deze 
bepaling geldt ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer. Indien Koper deze 
verplichting niet na komt, heeft Noxon ofwel het recht om de zaken op te slaan 
voor rekening en risico van Koper, danwel de overeenkomst te ontbinden op grond 
van de bepaling uit afdeling 10 van deze Algemene Voorwaarden.

4.6 De levering vindt plaats overeenkomstig de Incoterms ‘ex Works’, ofwel ‘af fabriek’, 
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Afdeling 5. Overmacht
5.1 Indien nakoming van een leverings- of andere verplichting vanwege een 

overmachtssituatie aan de zijde van Noxon redelijkerwijs niet van Noxon 
kan worden gevergd, is Noxon gerechtigd de levering op te schorten. Als 
overmachtssituatie aan de zijde van Noxon is in ieder geval begrepen iedere 
tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van 
Noxon liggen. Onder overmacht zal onder meer, maar niet beperkt tot, steeds zijn 
begrepen:

 - een bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op 
    welke wijze deze is ontstaan;
 - moeilijkheden of belemmeringen bij het vervoer van de producten van welke aard
    dan ook, waardoor het vervoer naar het bedrijf van Noxon of het vervoer van 
    Noxon naar de Koper wordt bemoeilijk of belemmerd;
 - vertraagde of te late levering door de leveranciers van Noxon of een van dezen of
    door derde(n);
 - import- en exportbeperkingen onverschillig de aard ervan;
 - breuk van machines en/of gereedschappen;
 - overheidsmaatregelen;
 - oorlog, oproer, molest en natuurramp.
5.2 In een geval van overmacht is Noxon gerechtigd zijn verplichtingen op te 

schorten zo lang de overmacht duurt, danwel de overeenkomst te ontbinden. 
Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, is ook Koper bevoegd om 
de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Noxon nimmer tot 
schadevergoeding verplicht.

Afdeling 6. Prijs en betaling 
Prijs
6.1 Alle door Noxon opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte 

gegevens. De prijzen zijn gebaseerd op levering ‘ex Works’ (Incoterms) ofwel af 
fabriek en exclusief belastingen, heffingen, invoerrechten en overige op de verkoop 
en levering vallende overheidslasten.

6.2 De door Noxon opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de 
aanbieding of aanvaarding van de order of opdracht bij haar bekende prijzen 
van toeleveranciers en op overige (prijsbepalende) omstandigheden. Indien na 
de datum van aanbieding of aanvaarding van de opdracht of order de door de 
toeleverancier(s) van Noxon opgegeven prijzen worden verhoogd, ook als dat 
geschiedt in voorzienbare omstandigheden, alsmede in geval van een verhoging 
van andere kostprijsfactoren, is Noxon gerechtigd de bij de aanvaarding van 
de opdracht c.q. order overeengekomen prijs te verhogen, vermeerderd met de 
voor Noxon gebruikelijke winstopslag. In die gevallen heeft Koper niet het recht 
ontbinding van de overeenkomst in te roepen of te vorderen, tenzij er sprake zou 
zijn van een prijsverhoging van meer dan 5% (exclusief omzetbelasting).

Betaling
6.3 Facturen van Noxon dienen binnen 30 dagen na levering, netto contant en zonder 

dat Koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of 
verrekening te worden voldaan. 

6.4 Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend en alleen indien en voor zover 
deze schriftelijk zijn bevestigd. 

6.5 Het recht van Koper om zijn eventuele vorderingen te verrekenen of zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ook 
indien Noxon de zaken heeft geleverd maar Koper zich op het standpunt stelt 
dat er door Noxon nog bepaalde certificaten of andere documenten meegeleverd 
hadden moeten worden of alsnog geleverd moeten worden, levert dat geen grond 
op voor Koper om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6.6 De betalingstermijn van 30 dagen is een fatale termijn. Dit betekent dat bij 
overschrijding van de betalingstermijn de Koper direct in verzuim is, een nadere 
sommatie of ingebrekestelling is niet vereist. Daarnaast is de Koper direct in 
verzuim indien surseance van betaling danwel het faillissement van de Koper is 
aangevraagd of uitgesproken. De vorderingen van Noxon op Koper zijn in dat geval 
onmiddellijk opeisbaar. 

6.7 Indien de factuur na bovenvermelde betalingstermijn geheel of gedeeltelijk 
onbetaald is gebleven is Koper in verzuim waardoor Koper vanaf dat moment de 
wettelijke handelsrente aan Noxon verschuldigd.

6.8 In geval van buitengerechtelijke invordering of poging daartoe, is Koper, naast 
hoofdsom en rente, incassokosten verschuldigd welke 15% van de openstaande 
hoofdsom belopen, met een minimum van € 150,- (exclusief B.T.W.), onverminderd 
het recht op volledige schadevergoeding. De enkele inschakeling door Noxon van 
een derde ter incasso doet de verschuldigdheid van de incassokosten voor de Koper 
ontstaan. 

6.9 In geval van gerechtelijke invordering komen alle door Noxon te maken kosten, 
waaronder griffierecht, kosten deurwaarder, kosten advocaat/juridisch 
gemachtigde, volledig voor rekening van Koper. Indien deze door Noxon te maken 
gerechtelijke kosten hoger zijn dan de geliquideerde proceskosten, kan Noxon 
aanspraak maken op vergoeding door Koper van deze hogere gerechtelijke kosten.

6.10 Noxon is gerechtigd om alle betalingen in een door Noxon te kiezen volgorde in 
mindering te brengen op hetgeen Koper uit hoofde van leveringen, rente en/of 
kosten aan Noxon verschuldigd is.

6.11 In geval van niet tijdige en/of volledige betaling, is Noxon bevoegd de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten.



Afdeling 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Noxon geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Noxon tot 

aan het moment dat Koper aan alle verplichtingen heeft gedaan die voortvloeien 
uit of samenhangen met de tussen Noxon en Koper gesloten overeenkomst. De 
verplichtingen zien niet enkel op betaling van de prijs maar ook op vorderingen 
terzake boete, rente, kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of 
het terugnemen van geleverde zaken.

7.2 Koper is tot op het moment dat door hem volledig aan de overeenkomst is voldaan 
gehouden om de door Noxon geleverde zaken strikt gescheiden te houden van 
andere zaken. Koper dient de zaken van Noxon duidelijk geïdentificeerd te bewaren 
als eigendom van Noxon en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. 

7.3 Het is Koper niet toegestaan om tot be- of verwerking van de zaken van Noxon 
over te gaan voordat Koper aan alle verplichtingen uit de met Noxon gesloten 
overeenkomst heeft voldaan. 

7.4 Het is Koper niet toegestaan om de zaken te vervreemden danwel op de 
betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen, voordat Koper 
aan alle verplichtingen uit de met Noxon gesloten overeenkomst heeft voldaan. 

7.5 Indien de Koper de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden respectievelijk 
uit de overeenkomst jegens Noxon niet nakomt, dan wel indien er bij Noxon 
gegronde vrees bestaat dat Koper zich niet aan deze verplichtingen zal gaan 
houden, is Noxon zonder ingebrekestelling gerechtigd om de geleverde zaken 
terstond terug te nemen en deze onder zich te nemen, waar deze zaken zich ook 
mochten bevinden. De kosten van het terug nemen of onder zich nemen van de 
zaken door Noxon, zijn voor rekening van Koper. Terugname overeenkomstig het 
in dit artikel gestelde, laat het recht op schadevergoeding van Noxon, ingevolge 
de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in nakoming van 
verbintenissen, onverlet.

7.6 Indien Koper aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens 
Noxon heeft voldaan verschaft Noxon aan Koper de eigendom van de geleverde 
zaken onder voorbehoud van pandrecht van Noxon, ten behoeve van andere 
aanspraken die Noxon wellicht op Koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van 
Noxon zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn. 

Afdeling 8. Klachten
8.1 Koper is verplicht onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken of de door Noxon 

geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien zulks niet het geval 
is, kan Koper daarop geen beroep meer doen, tenzij Koper daarvan zo spoedig 
mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na leveringsdatum schriftelijk en 
gemotiveerd kennis heeft gegeven van de klacht. Na het verstrijken van de termijn 
geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. 
Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen tien dagen na ontdekking daarvan, 
doch uiterlijk binnen een jaar na leveringsdatum schriftelijk bij Noxon in te dienen. 

8.2 Eventuele rechtsvorderingen wegens het niet beantwoorden van zaken aan 
de overeenkomst dienen op straffe van verval uiterlijk een jaar na tijdige 
klachtmelding door Koper jegens Noxon aanhangig te zijn gemaakt. 

8.3 De Koper dient de zaken waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van 
Noxon te houden en Noxon in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. 
De Koper mag de zaken gedurende deze periode niet bewerken of verwerken. 
Indien de Koper de zaken toch heeft bewerkt of verwerkt, kan de Koper geen 
beroep meer doen op het gebrek en is Noxon niet meer gehouden het gebrek te 
herstellen of schade te vergoeden. De betalingsverplichting van de Koper wordt 
door het indienen van een klacht niet opgeschort. 

8.4 Kwaliteitseisen of -normen van door Noxon te leveren zaken moeten uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, 
kleur, maat of afwerking die in de branche gebruikelijk zijn of technisch niet te 
vermijden zijn, worden niet geacht een tekortkoming te zijn en kunnen derhalve 
voor Koper geen grond zijn voor opschorting of ontbinding van de overeenkomst of 
schadevergoeding.

8.5 Retourzendingen zijn slechts toegestaan na door Noxon gegeven goedkeuring. 
Een retourzending geschiedt op kosten van de Koper, tenzij schriftelijk een andere 
kostenverdeling is overeengekomen.

Afdeling 9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 n geval van levering van zaken die Noxon van derden heeft gekocht, verstrekt 

Noxon op deze zaken slechts garantie indien en voor zo ver zij hiervoor een garantie 
van deze derden verkrijgt. In dat geval is de garantie die Noxon aan de Koper 
verstrekt gelijkluidend aan de garantie die Noxon van deze derden verkrijgt.

9.2 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Noxon te leveren zaken moeten 
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De garantieverplichting van Noxon strekt 
zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of 
uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

9.3 Noxon garandeert echter niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd 
of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor 
Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Getoonde 
of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de 
verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

9.4 Behoudens het hierna bepaalde is respectievelijk zijn Noxon, haar medewerkers 
en/of door haar ingeschakelde derden, nimmer, uit welke hoofde dan ook, 
aansprakelijk voor enige schade aan Koper of enige derde met betrekking tot 
enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of 
het gebruik daarvan, danwel van eventuele werkzaamheden of adviezen. Dit tenzij 
Koper bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
Noxon. 

9.5 Noxon is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte bedrijfs- of gevolgschade, 
op enigerlei wijze verband houdende met, danwel veroorzaakt door een fout of 
tekortkoming aan de zijde van Noxon in de uitvoering van de overeenkomst met 
Koper, waar mede onder, maar niet beperkt tot, worden begrepen transportkosten, 
reis- en verblijfskosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, 
vermindering van winst, geleden verlies of bedrijfsstagnatie, zelfs indien Noxon in 
kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.
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9.6 De aansprakelijkheid van Noxon voor directe kosten en directe schade aan de zijde 
van Koper, veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de 
overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering danwel tot vergoeding van 
het factuurbedrag (exclusief BTW) dat betrekking heeft op de levering(en) waaruit 
de kosten of schade is (zijn) voortgekomen. In dat geval heeft Noxon de keuze 
tussen herlevering of het betalen van schadevergoeding.

9.7 Indien Noxon ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk 
is voor door de Koper geleden schade, van welke aard dan ook, is aansprakelijkheid 
van Noxon in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 75.000,- (zegge: 
vijfenzeventigduizend euro) per schadegeval. Een reeks van vergelijkbare 
schadegevallen geldt daarbij als één schadegeval. In geval van meerdere 
schadegevallen in één kalenderjaar is de aansprakelijkheid van Noxon jegens 
Koper tevens beperkt tot € 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend euro) per 
kalenderjaar. 

9.8 Koper kan geen aanspraak maken op eventuele garantie, gelijk er geen sprake 
is van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Noxon, indien 
en zolang Koper in verzuim is, de zaken aan abnormale omstandigheden zijn 
blootgesteld, danwel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld of de zaken 
langer dan normaal zijn opgeslagen en het daardoor aannemelijk is dat daardoor 
kwaliteitsverlies is opgetreden.

9.9 Indien de overeenkomst ziet op zaken die Noxon bij derde(n) betrekt of heeft 
betrokken, is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van Noxon beperkt 
tot datgene waarvoor de leverancier van Noxon of de door Noxon ingeschakelde 
derde(n) jegens Noxon verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

9.10 Koper vrijwaart Noxon tegen alle aanspraken van derden wegens vergoeding 
van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige 
leveringsverplichting, het afleveren van zaken, geleverde zaken zelf of het gebruik 
daarvan, danwel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Eveneens 
vrijwaart Koper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of 
anderszins, welke direct of indirect, samenhangen met de bewerking en/of de 
verzending alsmede de elektronische verzending van de door Noxon verstrekte 
informatie.

9.11 Iedere rechtsvordering van Koper jegens Noxon, voortvloeiend uit een (al dan 
niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van Noxon jegens Koper 
danwel voorvloeiend uit enige andere wettelijke grondslag, vervalt door verloop van 
twaalf maanden nadat Koper ter zake deze tekortkoming, onrechtmatige daad of 
andere grondslag voor het eerst bij Noxon heeft gereclameerd.  

Afdeling 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
10.1 Indien Koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig 

nakomt, is Noxon bevoegd alle of enkele van haar verplichtingen, uit welke naam 
en uit welke hoofde ook jegens Koper aangegaan, op te schorten totdat Koper haar 
verplichtingen alsnog volledig en behoorlijk is nagekomen.

10.2 De overeenkomst kan door Noxon met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke 
tussenkomst is vereist en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook 
gehouden te zijn, schriftelijk (of per elektronische post) worden ontbonden in de 
hierna genoemde gevallen:

 1. In het geval dat Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden zoals 
deze in artikel 3.4 genoemde vooruitbetaling of zekerheidsstelling te geven;

 2. In het geval Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoen aan 
enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Noxon en, ondanks 
een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek 
de tekortkoming te herstellen;

 3. In het geval dat de Koper surseance van betaling of faillissement aanvraagt, 
of een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van Koper, of Koper wordt 
ontbonden;

 4. In het geval Koper schriftelijk erkent zijn schulden niet meer (geheel of tijdig) te 
kunnen voldoen;

 5. Executoriaal beslag is gelegd op een materieel vermogensbestanddeel van Koper.

Afdeling 11. Slotbepalingen
11.1 Op alle door Noxon gesloten overeenkomsten geldt het Nederlandse recht. De 

bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de 
overeenkomsten die door Noxon worden gesloten.

11.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht om kennis te nemen 
van de geschillen die tussen partijen zijn ontstaan. Eventuele geschillen tussen 
Noxon en de Koper zullen worden beslecht door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
onverminderd de bevoegdheid van Noxon zich te wenden tot de overigens 
bevoegde rechter, een en ander met inachtneming van de regels van absolute 
competentie. 

11.3 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 
bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen 
beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een 
zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan 
worden gedaan.

11.4 Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn opgemaakt in 
een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds 
beslissend.

STAPPERT is a brand of the 
Jacquet Metal Service group

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen 
en/of diensten zijn deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van STAPPERT 
Noxon B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn in januari 2017 gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Eindhoven. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u 
zonder kosten op aanvraag toegezonden.

Andersluidende Algemene Voorwaarden worden door STAPPERT Noxon B.V. 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.


