Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
Marosel B.V.
Statutair gevestigd te De Meern
Kantoorhoudende aan de:
Leidse Rijn 19, 3454 PZ, De Meern
KvK-nummer: 30211890
Artikel 1 – Definities
Marosel: Marosel B.V.
Wederpartij: contractuele wederpartij van Marosel
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Marosel en Wederpartij
Aanbieding: iedere door Marosel gedane aanbieding van goederen via onder andere de/een catalogus,
via de/een website, via de/een webshop of via de/een op maat gemaakte offerte.
Goederen: zaken en diensten die worden aangeboden door Marosel
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Marosel, zoals iedere
Aanbieding, offerte, order- en/of opdrachtbevestiging, op de Overeenkomst en de daaraan voorafgaande
onderhandelingen.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Marosel en
Wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Andersluidende voorwaarden zijn slechts van toepassing op de tussen partijen gesloten Overeenkomst
indien en voor zover partijen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen dat deze andersluidende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
2.4 Afwijkende bepalingen of afspraken zijn slechts van toepassing als Marosel deze uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft bevestigd. Afwijkende voorwaarden van de Wederpartij zijn op met Marosel gesloten
Overeenkomsten niet van toepassing en binden Marosel niet.
2.5 Het door de Wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een Aanbieding of bevestiging
van een Overeenkomst, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming
met de toepassing ervan.
2.6 De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze voorwaarden, aanvaardt de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere aanbiedingen van Marosel en
Overeenkomsten tussen Wederpartij en Marosel.
2.7 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende Overeenkomsten, order- en
opdrachtbevestigingen en leveringen alsmede op wijzigingen in het genoemde met Wederpartij.
Wederpartij wordt in dat geval bekend geacht te zijn met deze voorwaarden.
Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1 Alle Aanbiedingen, prijslijsten, en dergelijke van Marosel zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor
aanvaardingen bevat en deze termijn nog niet is verstreken. Door Marosel verstrekte offertes en
opdrachtbevestigingen zijn 30 dagen geldig.
3.2 Indien de aanvaarding van Wederpartij afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod – ook
wanneer dit slechts op ondergeschikte punten is – is Marosel daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marosel dit uitdrukkelijk
anders aangeeft en schriftelijk bevestigt.
3.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Marosel dienen binnen drie (3) werkdagen na de datum van de
orderbevestiging schriftelijk aan Marosel te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging
geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Wederpartij daaraan is gebonden.
3.4 Aanbiedingen, offertes, prijslijsten en dergelijken gelden niet automatisch voor nabestellingen.
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Artikel 4 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst is bindend nadat de Overeenkomst en/of een bestelling is bevestigd door Marosel.
4.2 Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst
nieuwe tarieven door Marosel en/of haar toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is
Marosel gerechtigd deze aan Wederpartij in rekening te brengen.
4.3 De ontvangst van een bestelling wordt door Marosel schriftelijk bevestigd.
4.4 Marosel behoudt zich het recht voor een opdracht van de Wederpartij af te wijzen of slechts onder nadere
voorwaarden in behandeling te nemen.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, passen partijen tijdig
en in onderling overleg de Overeenkomst aan.
4.6 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de
voltooiing van de uitvoering en/of levering daardoor worden beïnvloed. Marosel zal de Wederpartij
hierover informeren.
4.7 Indien de uitvoeringen en/of levering in verband met wijzigingen wordt vertraagd, heeft Marosel recht op
een verlenging van een eventueel in de overeenkomst vastgestelde termijn.
4.8 Wijzigingen door de Wederpartij in een Overeenkomst en/of opdracht zijn slechts en pas op dat moment
voor Marosel bindend, nadat de wijzigingen schriftelijk door Marosel zijn bevestigd.
4.9 Alle kosten die bij een aanbieding niet konden worden voorzien en/of die ontstaan doordat de Wederpartij
wijzigingen in de Overeenkomst en/of opdracht aanbrengt, worden aan de Wederpartij doorberekend.
Marosel zal Wederpartij hierover informeren.
Artikel 5 – Prijzen
5.1 De prijzen in Aanbiedingen, offertes, prijslijsten en Overeenkomsten zijn gesteld in Euro’s en exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 De prijzen zijn exclusief verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Marosel niet tot levering van een deel van de in de Aanbieding,
offerte of Overeenkomst genoemde goederen of diensten tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 Marosel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Marosel het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 Wederpartij beoordeelt de kwaliteit van de goederen binnen een termijn van 14 dagen na de levering.
Indien Wederpartij zich niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft uitgelaten, wordt de kwaliteit
geacht te zijn geaccepteerd.
6.4 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marosel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Overeenkomst, tijdig en in de door Marosel gewenste vorm aan Marosel worden verstrekt.
6.5 Wederpartij draagt er zorg voor dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Marosel is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig
zijn van de gegevens die door Wederpartij aan Marosel zijn verstrekt.
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Artikel 7 – Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum op een door Marosel aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
7.2 Indien betaling op de vervaldag uitblijft, waant de Wederpartij zonder aanmaning in verzuim. Wederpartij
is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand cumulatief te berekenen over de
hoofdsom, onverminderd het recht op wettelijke (handels)rente. Gedeelten van een maand worden in
deze als volle maanden aangemerkt.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen op
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Indien Marosel bij wanprestatie van Wederpartij tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen
alle kosten daarvan voor rekening van Wederpartij. Het gaat hier ten minste om minimaal de kosten over
de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1
juli 2012.
7.5 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een
onmiddellijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
7.6 Marosel heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten als bedoeld in lid 4, daarna in mindering van de boete als in lid 5, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het
langst openstaan en de lopende rente. Marosel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Marosel kan
de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.7 Het is Wederpartij niet toegestaan eventuele vorderingen op Marosel te verrekenen met hetgeen Marosel
in rekening heeft gebracht aan Wederpartij.
7.8 Marosel heeft het recht het verrichten van diensten op te schorten indien en zodra Wederpartij in gebreke
is met de betaling van een geldsom uit hoofde van andere overeenkomsten met Wederpartij.
Artikel 8 – Zekerheidsstelling
8.1 Indien Marosel goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet
zal nakomen, is Marosel voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten, totdat Wederpartij op verzoek en ten genoegen van Verkoper
zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
8.2 Nadat de door Marosel gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, of door weigering tot
zekerheidsstelling, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Marosel de Overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst door een aan Wederpartij gerichte schriftelijke verklaring ontbinden,
onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, rente en schade, winstderving daaronder
begrepen.
Artikel 9 – Opschorting en ontbinding
9.1 Marosel is in ieder geval bevoegd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de
Overeenkomst buiten rechte en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding, te ontbinden indien:
1) Wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van een materiële verplichting van de
Overeenkomst;
2) Wederpartij tekortschiet in een wettelijke verplichting of een verplichting uit andere hoofde jegens
Marosel;
3) Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van
betaling is verleend, op Wederpartij een soortgelijke regeling van toepassing is geworden of de
wederpartij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar
vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
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4) Wederpartij buiten faillissement, surseance of andere soortgelijke regelingen haar schuldeisers een
akkoord heeft aangeboden;
5) Wederpartij is opgehouden te bestaan of is ontbonden.
9.2 Marosel behoudt naast het recht op opschorting en/of ontbinding steeds haar recht op volledige
schadevergoeding van de door haar geleden schade.
9.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marosel op Wederpartij onmiddellijk
opeisbaar.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Wederpartij kan Marosel slechts aansprakelijk houden voor directe schade die onmiddellijk, rechtstreeks
gevolg is van een aan Marosel toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst.
10.2 Marosel is niet aansprakelijk voor (1) indirecte schade (waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt
bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en/of stagnatieschade) en (2) schade
welke redelijkerwijs door Marosel voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. Voorwaarde voor
aansprakelijkheid is voorts dat Wederpartij Marosel terstond na ontdekking van de tekortkoming hiervan
schriftelijk in kennis stelt en Marosel een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.
10.3 Marosel is niet aansprakelijk voor de door Wederpartij en/of een derde geleden schade voor zover deze
schade het gevolg is van:
1) Het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van de geleverde goederen;
2) Het niet in acht nemen van de door Marosel verstrekte voorschriften en andere aanwijzingen;
3) Het zonder schriftelijke toestemming van Marosel of derden aanbrengen van wijzigingen aan een
geleverd goed of een geleverde dienst;
4) Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van of vanwege de aan
Wederpartij verstrekte gegevens;
5) Kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand-/rookschade, stroomstoringen, storingen in
telecommunicatieverbindingen en alle andere oorzaken die niet aan Marosel kunnen worden
verweten of niet voor risico van Marosel komen.
10.4 Indien Marosel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marosel
beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000. De aansprakelijkheid is te allen tijde
beperkt tot maximaal die schade waartegen Marosel is verzekerd, dan wel redelijkerwijs had behoren te
zijn.
10.5 De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de onderhavige
algemene voorwaarden worden ook bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Marosel
en ieder ander die door Marosel in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
wordt ingeschakeld of gebruikt.
10.6 Indien en voor zover Wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is zij
gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Marosel te vrijwaren voor verhaal
aanspraken van de verzekeraar.
10.7 Wederpartij is gehouden om Marosel te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen in het kader van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Marosel in deze
algemene voorwaarden in verhouding met Wederpartij is uitgesloten.
Artikel 11 – Overmacht
11.1 Een partij moet voor een beroep op overmacht de andere partij onverwijld en in ieder geval voor het voor
de nakoming van haar verplichting bepaalde tijdstip de dreiging van de tekortkoming en de oorzaak
daarvan schriftelijk mededelen.
11.2 Van overmacht aan de zijde van Marosel is in ieder geval sprake, indien Marosel na het sluiten van de
Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit die Overeenkomst of aan de voorbereiding
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daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest,
brand,
waterschade,
overstroming,
werkstaking,
bedrijfsbezetting,
uitsluiting,
inen
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van
energie, alles zowel in het bedrijf van Marosel als bij derden, van wie Marosel de benodigde materialen,
grondstoffen of goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende
transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer
van Marosel ontstaan.
11.3 Marosel heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Marosel haar verbintenis had moeten nakomen.
11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kunnen
ieder van de partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Marosel is in geval van
ontbinding niet verplicht tot vergoeding van schade aan Wederpartij.
11.5 Voor zover Marosel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Marosel gerechtigd het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 12 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
12.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Marosel zich de rechten en
bevoegdheden voor die Marosel toekomen op grond van de Auteurswet.
12.2 Het is Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de goederen aan te brengen, tenzij uit de aard van
het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.3 De in het kader van de Overeenkomst door Marosel tot stand gebrachte Aanbiedingen, offertes,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en/of andere materialen of (elektronische) bestanden,
blijven eigendom van Marosel, ongeacht of deze aan Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld en
ongeacht of hiervoor aan Wederpartij kosten in rekening zijn gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
12.4 Alle door Marosel eventueel verstrekte stukken, zoals Aanbiedingen, offertes, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software en/of andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn uitsluitend bestemd
om door Wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van
Marosel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit
de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
12.5 Wederpartij vrijwaart Marosel voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom door aan de Verkoper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden gebruikt.
12.6 Marosel behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
Artikel 13 – Geheimhouding
13.1 Wederpartij dient de gegevens en/of informatie uit aanbiedingsdocumenten en/of de Overeenkomst
vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of
aan derden bekend maken. Dit geldt eveneens voor alle (bedrijfs)gegevens van Marosel dan wel alle in
verband met de Overeenkomst van Marosel ontvangen informatie. Wederpartij draagt er zorg voor dat de
bedoelde gegevens en informatie niet anders dan met schriftelijke toestemming van Marosel worden
gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk
anders is bepaald.
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13.2 Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verplichting is Wederpartij een onmiddellijk opeisbare
en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan Marosel ter hoogte van € 10.000,
onverminderd het recht van Marosel om een schadevergoeding te eisen.
13.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Marosel gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en
Marosel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is Marosel niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of
schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van
enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 14 – Privacy
14.1 Bij het uitbrengen van een offerte, het doen van een Aanbieding of het aangaan van een Overeenkomst
vraagt Marosel de Wederpartij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Marosel gebruikt
voor de acceptatie van de Overeenkomst, de uitvoering van haar verplichtingen, relatiebeheer en ten
behoeve van haar eigen marketing.
14.2 Marosel gebruikt de gegevens van Wederpartij om haar te informeren over relevante producten en
diensten van Marosel. Indien Wederpartij geen informatie wenst te verkrijgen over relevante producten
en diensten van Marosel, dan kan Wederpartij dit schriftelijk mededelen.
14.3 De gegevens worden niet zonder toestemming van Wederpartij verstrekt aan derden.
Artikel 15 – Overdracht
15.1 In geval Marosel haar rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden overdraagt aan een
derde, doet Marosel hiervan tijdig mededeling aan Wederpartij.
15.2 Wederpartij is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden over te
dragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Marosel.
Artikel 16 – Slotbepalingen
16.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige
bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, onderhandelen
partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de oorspronkelijke bepaling vervangt en de inhoud
van deze bepaling zo dicht mogelijk benadert.
16.2 Alle geschillen tussen Marosel en Wederpartij worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in
eerste aanleg van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, zulks behoudens voor zover
dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. In afwijking hiervan is Marosel
bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Wederpartij te wenden.
16.3 Op alle Overeenkomsten die door Marosel worden gesloten en op deze voorwaarden is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
16.4 Als de tekst van deze algemene voorwaarden in verschillende talen beschikbaar is prevaleert de
Nederlandse tekst in geval van een verschil van interpretatie.
16.5 De in de voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn slechts opgenomen voor referentiedoeleinden
en bepalen of beperken de inhoud en/of de uitleg van de voorwaarden op geen enkele wijze.
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