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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

Artikel 1:  ALGEMEEN 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking 
tot levering van zaken en diensten door Tolmanns Gin, hierna te noemen  "Tolmanns " ten 
behoeve van diens cliënten, hierna te noemen "wederpartij". De te verrichten diensten 
hebben betrekking op werkzaamheden waarbij Tolmanns optreedt als fabrikant/leverancier 
voor een wederpartij. 

1.2. Bijzondere, van de leveringsvoorwaarden van Tolmanns afwijkende, bepalingen zijn slechts 
bindend indien dezen schriftelijk door Tolmanns zijn aanvaardt. 

1.3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden waaronder de voorwaarden van de 
wederpartij wordt door Tolmanns uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen 
schriftelijk anders zijn overeengekomen 

1.4. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle vervolgovereenkomsten 
gesloten tussen Tolmanns en de wederpartij.     

1.5. Tolmanns is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen 

 

Artikel 2:  Offertes en aanbiedingen 

2.1. Alle door Tolmanns gedane aanbiedingen en verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 

2.2. Het enkel uitbrengen door Tolmanns van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of 
soortgelijke mededeling verplicht Tolmanns niet tot het sluiten van een overeenkomst met 
de wederpartij, doch geldt als een uitnodiging om met Tolmanns in onderhandeling te 
treden, tenzij anders wordt vermeld. 

2.3. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij bij die offerte anders is vermeld. 

2.4. Een overeenkomst komt tot stand doordat en nadat een door de wederpartij op een door 
Tolmanns gedaan aanbod aansluitende opdracht ondertekend door Tolmanns is 
ontvangen. Ingeval er sprake was van een vrijblijvend door Tolmanns gedaan aanbod, is 
Tolmanns alsnog gerechtigd dit aanbod te herroepen binnen vijf dagen na ontvangst van de 
opdracht van de wederpartij. 

2.5. Gegevens betreffende het aangebodene zoals recepten, flesmonsters, samenstellingen 
enz. zomede gegevens, waaronder kleuren in drukwerk, catalogi, afbeeldingen e.d. door 
Tolmanns bij de aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor Tolmanns niet bindend en 
worden te goeder trouw gegeven. 

2.6. Door Tolmanns verstrekte samples kunnen ten aanzien van de uiteindelijk te leveren zaken 
geringe afwijkingen in smaak, geur, kleur, maar ook maatvoering en samenstelling bevatten 
en zijn als zodanig indicatief en voor Tolmanns niet bindend en worden te goeder trouw 
gegeven. 

2.7. De kosten, waaronder begrepen vloeistof- materiaal- en ontwerpkosten, gemoeid met het 
samenstellen en presenteren van een monstercollectie komen, ook indien een 
overeenkomst niet tot stand komt, geheel, tenzij anders bepaald, voor rekening van de 
wederpartij. 

2.8. Indien een wederpartij zonder voorafgaande aanbieding door Tolmanns een opdracht 
verstrekt, komt die opdracht eerst tot stand nadat Tolmanns dit schriftelijk aan de 
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wederpartij heeft bevestigd. In een dergelijk geval is de wederpartij aan de op dat moment 
bij Tolmanns geldende prijzen gebonden. 

2.9. De wederpartij is, behoudens in geval van overmacht aan zijn kant of wanprestatie aan de 
kant van Tolmanns, niet gerechtigd eenzijdig een opdracht te annuleren. Voor zover de 
opdrachtgever zonder daartoe gerechtigd te zijn een opdracht meent te moeten 
annuleren, is hij verplicht alle daaruit voor Tolmanns voortgevloeide en voort te vloeien 
schade en kosten te vergoeden, waaronder te rekenen vergoeding voor de gederfde winst. 

      

Artikel 3:  OVEREENKOMST 

3.1. De overeenkomst komt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend door een schriftelijke 
bevestiging van Tolmanns tot stand. Ten aanzien van door wederpartij met 
Tolmanns gesloten mondelinge overeenkomsten aanvaardt Tolmanns geen 
aansprakelijkheid voor, als gevolg daarvan, ontstane vergissingen van welke aard ook, 
behoudens door wederpartij aantoonbare fouten van Tolmanns. Overeenkomsten 
aangegaan met eventuele vertegenwoordigers van Tolmanns binden hem niet dan alleen 
na schriftelijke bevestiging van Tolmanns. 

3.2. Elke overeenkomst wordt door Tolmanns slechts aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van Tolmanns - voldoende 
kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Tolmanns is 
gerechtigd zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te 
presteren, van de wederpartij voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling- als 
ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met het 
verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening van de wederpartij. 

3.3. Behoudens wettelijke bepalingen is de wederpartij, indien de aangegane overeenkomst 
door hem eenzijdig verbroken wordt en/of niet wordt nagekomen, gehouden aan 
Tolmanns de kosten, schaden en interesten, inclusief de gederfde winst, volledig te 
vergoeden. 

3.4. Tolmanns behoudt zich het recht voor om binnen acht dagen aan wederpartij schriftelijk te 
kennen te geven, dat de bestelling conform de in lid 1 genoemde overeenkomst niet of niet 
ongewijzigd uitgevoerd kan worden als gevolg van omstandigheden waarvan Tolmanns of 
een vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de 
overeenkomst als ontbonden geldt, tenzij alsnog overeenstemming bereikt kan worden. 

3.5. Na het tot stand komen van de overeenkomst door wederpartij voorgestelde wijzigingen 
en/of aanvullingen worden enkelen alleen door Tolmanns uitgevoerd na diens schriftelijke 
aanvaarding. Hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van wederpartij. 

 

Artikel 4:  PRIJZEN 

4.1. Tenzij schriftelijk anders vermeld is de prijs van de zaken en/of diensten in Euro’s, exclusief 
omzetbelasting. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het 
tijdstip van afsluiting geldende prijzen of zoals deze afzonderlijk contractueel zijn 
opgesteld. 

4.2. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van de wil van 
Tolmanns onafhankelijk, als verhoging van loonkosten, rechten en/of accijnzen, 
vervoerskosten van het leveringsadres door de importeur/leverancier vastgesteld, officiële 
verhogingen van handelsprijzen e.d., en voor zover deze verhogingen door Tolmanns 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast. 
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4.3. Deze door Tolmanns aan de wederpartij opgegeven gewijzigde prijs is, indien deze 
gemotiveerd door Tolmanns wordt opgegeven, voor beide partijen bindend. Prijswijziging 
en als gevolg van koerswijzigingen en van dwingende overheidsmaatregelen, zoals 
verhoging van omzetbelasting of accijns, worden altijd doorberekend.  

 

Artikel 5:  LEVERINGSTERMIJNEN EN TOELEVERING GOEDEREN 

5.1. Afgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld 
in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken en/of diensten te leveren. Een kleine 
of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd kan aan 
Tolmanns niet tegengeworpen worden. Tolmanns is voor de overschrijding van de levertijd 
slechts in gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling. 

5.2. Leveringstermijnen vangen aan vanaf het moment - of worden opgeschort tot het moment 
- dat alle, door de wederpartij te verstrekken, voor een juiste uitvoering van de 
overeenkomst noodzakelijke gegevens en halffabricaten en/of verpakkingsmaterialen in 
het bezit zijn van Tolmanns.  

5.3. Gegevens halffabricaten en/of verpakkingsmaterialen door wederpartij aangeleverd welke 
niet op voorhand de goedkeuring van Tolmanns hebben verkregen, kunnen ongewenste 
vertraging en uitstel van productiestop tot gevolg hebben en daarmee de 
leveringstermijnen overschrijden. Tolmanns geeft geen garanties voor gegevens, 
halffabricaten en/of verpakkingsmaterialen afkomstig van partijen welke bij Tolmanns niet 
bekend zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat de kwaliteit van de goederen niet 
gegarandeerd kan worden.   

5.4. Wanneer gegevens halffabricaten en/of verpakkingsmaterialen worden gebruikt waarvoor 
initiële investeringen, proeven en/of kwaliteitstesten moeten worden uitgevoerd door 
Tolmanns en/of toeleveranciers van Tolmanns alvorens deze producten kunnen worden 
verwerkt, zullen deze kosten voor rekening komen van wederpartij. 

5.5. Kosten gemoeid met overschrijding van leveringstermijnen en/of doorlooptijden verbonden 
aan door wederpartij gemaakte keuzes met betrekking tot gegevens, halffabricaten en/of 
verpakkingsmaterialen en/of daaraan gelieerde initiële investeringen, proeven en/of 
kwaliteitstesten, worden op nacalculatie op wederpartij verhaalt. 

 

Artikel 6:  LEVERING 

6.1. De levering van zaken komt op nader overeengekomen wijze tot stand. Indien de wijze van 
levering niet is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (ex works) leverancier. 

6.2. Verlading en verzending welke via Tolmanns verloopt, moet op doelmatige wijze 
geschieden. Tolmanns kiest voor de meest gebruikelijke wijze van transport. 

6.3. Indien de wederpartij de zaken op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden 
die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan 
Tolmanns opslagkosten aan de wederpartij in rekening brengen conform het voor 
Tolmanns geldende tarief. 

6.4. Tolmanns is eveneens gerechtigd tot verkoop van de zaken welke door de wederpartij 
definitief niet in ontvangst worden genomen, over te gaan, waarbij een eventuele 
minderopbrengst en gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij komen, dit 
behoudens overige rechten van Tolmanns. Wederpartij doet afstand van haar aanspraken 
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op grond van eventuele merkinbreuk door Tolmanns. Het in dit lid bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van het recht van eigendomsvoorbehoud. 

6.5. Tolmanns behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.  

 

Artikel 7:  RISICO 

7.1. Risico-overgang is afhankelijk van de overeengekomen wijze van levering. Wanneer 
hierover niets is overeengekomen zal het risico ten aanzien van de te leveren zaken 
overgaan op de wederpartij vanaf het moment dat aan hem is medegedeeld dat de zaken 
voor levering gereed staan. 

7.2. Indien van toepassing geschiedt verzekering van de te leveren zaken op overeengekomen 
wijze. Kosten van verzekering worden, afhankelijk van de leveringscondities, aan de 
wederpartij in rekening gebracht. 

 

Artikel 8:  RECLAMES 

8.1. Bij leveringen moet een zichtbare vermissing en/of een zichtbare beschadiging van de 
zaken, ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres, in het bijzijn 
van de persoon die de zaken heeft afgeleverd door of namens de wederpartij schriftelijk 
worden vastgesteld op het vervoerdocument. Wederpartij dient hiervan meteen een 
afschrift aan Tolmanns te zenden. 

8.2. Reclames ten aanzien van bij levering niet zichtbare gebreken zullen slechts in behandeling 
worden genomen indien en voor zover deze uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de 
zaken schriftelijk ter kennis van Tolmanns zijn gebracht en Tolmanns eventueel in de 
gelegenheid is gesteld een en ander te controleren. 

8.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk 
binnen 8 dagen na factuurdatum. 

8.4. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, 
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer 
door Tolmanns in behandeling genomen. 

8.5. Voor zaken geleverd door derden zullen de reclame termijnen van toepassing zijn, die deze 
derden met Tolmanns overeengekomen zijn. 

8.6. Reclames betreffende geringe, in de branche gebruikelijke, afwijkingen van kwaliteit, 
vulvolume, geur of chemische samenstelling worden door Tolmanns niet geaccepteerd. 

8.7. Bij door Tolmanns erkende reclames is Tolmanns, onder voorbehoud van een 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de wet, slechts gehouden tot vervanging van de 
betreffende zaken dan wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte 
prijs, zulks ter keuze van Tolmanns. 

8.8. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering 
beschouwt. 

 

Artikel 9:  RETOURZENDINGEN 

9.1. Retourzending van geleverde zaken kan, tenzij anders bepaald, alleen geschieden franco 
adres Tolmanns, voor risico van de wederpartij en na schriftelijke toestemming tot 
retourzending van Tolmanns. 
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9.2. De toestemming tot retourzending houdt niet in de erkenning door Tolmanns dat de 
reclame gegrond is. 

9.3. De retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming 
geschieden. De wederpartij dient voor een zorgvuldige verpakking en verzending te 
zorgen. 

 

Artikel 10:  BETALINGEN 

10.1. Betaling aan Tolmanns dient op overeengekomen wijze te geschieden. Indien er geen wijze 
van betaling is overeengekomen dient de betaling per bank te geschieden, binnen 14 dagen 
na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of compensatie. 

10.2. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk 
overeengekomen betalingstermijn, zal aan de wederpartij, vanaf het moment dat hij in 
verzuim is, bovenop het door hem verschuldigde, een vertragingsrente in rekening worden 
gebracht van 5 % per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling, waarbij een gedeelte 
van een maand gelijk zal worden gesteld met een gehele maand.  

10.3. Het door de wederpartij verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige 
ingebrekestelling opeisbaar in geval van op wederpartij uitgesproken faillissement, 
surséance van betaling en onder curatele stelling, overlijden van de wederpartij, 
beslaglegging onder de wederpartij, liquidatie dan wel vervreemding van de onderneming 
van de wederpartij en wanneer de wederpartij in gebreke is met de stipte nakoming van 
enige verplichting jegens Tolmanns. 

10.4. Tolmanns behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per 
deellevering te factureren. 

10.5. Het zal Tolmanns bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van de 
wederpartij een contante dan wel voorlopige en/of gedeeltelijke betaling te verlangen, dit 
na de wederpartij hiervan vooraf op de hoogte gebracht te hebben.  

10.6. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op kosten, vervolgens op verschuldigde 
rente daarna op nog openstaande vorderingen en vervolgens op de hoofdsom. 

 

Artikel 11:   INTELLECTUELE EIGENDOM/DOOR WEDERPARTIJ VERSTREKTE GEGEVENS 

11.1. In opdracht van wederpartij door Tolmanns ontwikkelde recepten en/of interpretaties van 
bestaande recepten, blends en/of halffabricaten, bereidingswijzen, technieken, 
handelswijzen en/of processen benodigd voor de totstandkoming van producten, of daar 
toe behorende halffabricaten en/of andere door Tolmanns te maken producten, blijven te 
allen tijde eigendom van Tolmanns. 

11.2. Door Tolmanns aan wederpartij verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, 
modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, 
hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere gegevens 
gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. De in dit artikel vermelde 
gegevens, dan wel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op wederpartij. Op eerste 
verzoek van Tolmanns dient wederpartij op zijn kosten voormelde gegevens aan Tolmanns 
te retourneren. Tolmanns staat ervoor in dat de geleverde zaken op het moment van 
levering geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde in 
Nederland, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor producten, specificaties, 
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ontwerpen, logo’s afdrukken, artwork, instructies of (andere) intellectuele 
eigendomsrechten die door of namens wederpartij aan Tolmanns worden verstrekt. 

11.3. Tolmanns behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot 
zaken welke Tolmanns in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft gebruikt 
en/of heeft ontwikkeld en ten aanzien waarvan Tolmanns de auteursrechten of andere 
rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. Enig wederpartij niet 
toekomend merk-, octrooi-, handelsnaam-, model- of auteursrecht op de zaken en/of de in 
punt 1 en 2 vermelde gegevens, gaat niet over op koper. Onverminderd het voorgaande 
mag niets van de zaken of de in punt 1 en 2 vermelde gegevens aan derden, al dan niet voor 
weder gebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Tolmanns. 

  

Artikel 12:   AFWIJKINGEN BESTELD/GELEVERD KWANTUM 

12.1.   Ten aanzien van het bestelde kwantum zijn per formaat de navolgende afwijkingen 
toegestaan: 
 
9% bij partijen van minder dan 1.000 stuks 
6% bij partijen van 1.000 tot en met 5.000 stuks 
3% bij partijen van meer dan 5.000 stuks. 
  

12.2. Bij strikt vereiste kwantums zal de prijs met 10% verhoogd worden. 

12.3. Ten aanzien van door wederpartij aangeleverde benodigde (verpakkings-) materialen voor 
productie zijn per formaat de navolgende toelages vereist ter compensatie van door 
productieverliezen opgetreden verliezen: 
 
10% bij partijen van minder dan 1.000 stuks 
8% bij partijen van 1.000 tot en met 5.000stuks 
7% bij partijen van meer dan 5.000 stuks 
 

12.4. De door wederpartij geleverde goederen benodigd voor productie dienen te allen tijde 
voorzien te zijn van een schriftelijke bevestiging van het geleverde.  

 

Artikel 13:  RECEPTEN, PLANNEN, TEKENINGEN, VERPAKKINGSMATERIALEN, 
DRUKPROEVEN ENZ. 

13.1. Recepten, plannen, tekeningen, modellen, drukproeven enz. die niet het voorwerp 
uitmaken van een bestelling, zullen aan wederpartijen in rekening gebracht worden. 

13.2. De recepten, plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, verpakkingsmaterialen en 
monsters, door Tolmanns of partners van Tolmanns ontwikkeld, blijven te allen tijde 
eigendom van desbetreffende partijen. 

13.3. De deelname in de onkosten, verzekert aan de wederpartij, dat recepten uitsluitend voor 
wederpartij gebruikt zullen worden tenzij anders overeen is gekomen. Uitgesloten zijn 
recepten welke aannemelijk publiekelijk bekend zijn. 

13.4. Het bewaren van dit materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een jaar na het laatste 
gebruik. 
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13.5. De recepten, plannen, tekeningen, drukproeven, verpakkingsmaterialen, monsters, enz. 
behorende aan wederpartij verblijven in de ruimten van Tolmanns voor risico van de 
wederpartij. 

 

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID 

14.1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd 
dwingendrechtelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van Tolmanns uit hoofde van 
leveranties ten aanzien van zaken beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor 
Tolmanns verzekerd is. Ten aanzien van verrichte diensten is de aansprakelijkheid beperkt 
tot maximaal de waarde van de verrichte diensten. 

14.2. Ten aanzien van geleverde diensten is Tolmanns niet aansprakelijk voor de wijze van 
nakoming van de onderliggende koopovereenkomst tussen de fabrikant/leverancier en de 
wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van Tolmanns. 

14.3. De aansprakelijkheid van Tolmanns voor de aan de wederpartij geleverde zaken gaat niet 
verder dan de aansprakelijkheid die de leverancier van Tolmanns heeft ten aanzien van die 
betreffende zaken. 

14.4. Tolmanns is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het ondeskundig en 
volgens de gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van zaken geleverd door Tolmanns, 
behoudens grove schuld en opzet van Tolmanns. 

14.5. Tolmanns is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen onder 
andere; gevolgschade, gederfde winst en immateriële schade aan de zijde van de 
wederpartij. 

 

Artikel 15: OVERMACHT 

15.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 
verhinderen en die niet aan Tolmanns zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor 
zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) 
mede zijn inbegrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en 
andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of 
diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de 
gebruiker afhankelijk is; de omstandigheid dat de gebruiker een prestatie die van belang is 
in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import-of exportbeperkingen die de gebruiker 
verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig 
ziekteverzuim; brand in het pand of daar waar de zaken van Tolmanns zijn opgeslagen; 
(burger)oorlog; ook buiten Nederland; oproer; epidemie; verkeersstoring; werkstaking; 
zeerampen van alle aard; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; terroristische 
aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare 
nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; 
computerstoringen; algemene vervoersproblemen en soortgelijke andere gevallen, welke 
buiten de controle van Tolmanns vallen. 

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

15.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tolmanns 
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen 
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door Tolmanns niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd 
de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. 

15.4. Indien Tolmanns bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd 
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

15.5. Tolmanns heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft, intreedt nadat de prestatie verricht 
had moeten zijn. 

 

Artikel 16:  EIGENDOMSVOORBEHOUD 

16.1. Tolmanns behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de door 
haar verkochte zaken het eigendom voor, totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip 
van de eventuele rente en kosten geheel en al is voldaan. Overdracht van gekochte, nog 
niet betaalde zaken wordt beschouwd als bruikleen. 

16.2. Tolmanns heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de 
nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van 
betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag 
op de zaken wordt gelegd. 

16.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, buiten het 
recht van wederpartij de betreffende zaken te verkopen in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening, zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

16.4. Wederpartij verbindt zich, indien Tolmanns zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, de zaken 
vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Tolmanns op eerste aanvraag terug te geven 
en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot 
de ruimtes waarin zich de onderhavige zaken bevinden. Wederpartij is gehouden de 
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, beschadiging en 
diefstal, gedurende de periode dat de zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen. 
Uitkeringen ter zake hiervan gedaan treden in de plaats van de geleverde zaken. Het is de 
wederpartij niet toegestaan de rechten uit verzekering over te dragen aan derden, op 
welke wijze ook. 

 

Artikel 17:  GARANTIE 

17.1. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts de eventuele door 
de fabrikant gestelde garantiebepalingen. 

 

Artkel 18:  ONTBINDING 

18.1. Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekortkomt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds 
in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het 
bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Tolmanns in dit geval ook het recht hebben de 
gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel dit geheel of ten dele zonder gerechtelijke 
tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 
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18.2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surséance 
van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of bij stillegging van diens bedrijf. 

 

Artikel 19:  GESCHILLEN 

19.1. Alle geschillen, gerezen tussen wederpartij en Tolmanns of tussen Tolmanns en een derde 
die voor Tolmanns ten behoeve van een wederpartij opdrachten uitvoert ter zake van 
levering van zaken of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen 
betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens Nederlands recht worden 
berecht door de bevoegde rechter, in wier rechtsgebied het bedrijf van Tolmanns statutair 
gevestigd is. 

19.2. Ten aanzien van disputen omtrent eventuele vertalingen van deze voorwaarden zal het 
Nederlandse origineel bindend zijn. 

Artikel 20:  GERECHTELIJKE-EN OVERIGE KOSTEN 

20.1. Alle kosten welke Tolmanns voor de uitoefening van de door Tolmanns uit 
koopovereenkomsten daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten 
zal maken, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De 
kosten welke Tolmanns moet maken tot invordering van door wederpartij niet betaalde 
facturen bedragen tenminste 15 % van het factuurbedrag, zulks met een minimumbedrag 
van € 300,-, welk bedrag jaarlijks verhoogd kan worden met de stijging van het CBS- 
indexcijfer voor de gezinsconsumptie. 

 


