ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Beach
Time International BV, gevestigd te Zaandam,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34159225
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Artikel 1. Definties
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Beach Time: Beach Time International BV:
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens
overeenkomst met Beach Time een rechtsverhouding is
aangegaan dan wel de natuurlijke of rechtspersoon met wie
Beach Time in onderhandeling is over het aangaan van een
rechtsverhouding alsmede ieder ander die namens Koper
handelt;
Zaken: alle door Beach Time (af) te leveren roerende zaken
en/of diensten, waaronder begrepen zaken die door Beach
Time International BV enige tijd gratis ter beschikking
worden gesteld (keuzezending) en/of in gebruik worden
gegeven;
Keuzezending: zaken, vermeld op de zichtfactuur, die door
Beach Time enige tijd gratis ter beschikking worden gesteld
met geen ander doel dan Koper de gelegenheid te geven
zijn keuze te bepalen of hij deze zaken wenst te kopen of
niet;
Schriftelijk: per brief of per fax dan wel, bij wijze van
alternatief, per in het handelsverkeer gebruikelijk
elektronisch communicatiemiddel, waaronder uitsluitend
begrepen wordt: per email of berichtenmedium via de
internetsite van Beach Time mits de ontvangst daarvan
door een tegenbericht bevestigd is;
Offerte of aanbieding: een aan de Koper gedaan voorstel
tot het aangaan van een overeenkomst;
Incoterms: de Incoterms 2010 zoals opgesteld door en
gepubliceerd door de International Chamber of Commerce
(ICC);
Kostprijsfactoren: alle factoren die de prijs van de zaken
bepalen, zoals onder meer de prijzen van: grondstoffen,
hulpmiddelen, arbeidskosten, (buitenlandse) belastingen of
heffingen, valutakoersen, enz.;
Buitengerechtelijke kosten: alle reële kosten die Beach
Time maakt ter verkrijging van een vordering buiten rechte;
Gerechtelijke kosten: alle reële kosten die Beach Time
maakt ter verkrijging van een vordering middels een
gerechtelijke procedure, zoals: griffierechten,
deurwaarderskosten, kosten voor juridische bijstand, e.d.;
Nakosten: alle kosten die Beach Time maakt ter verkrijging
van haar vordering na een rechterlijke uitspraak daarover;
Rapport Voorwerk II: de richtlijnen voor het berekenen van
buitengerechtelijke kosten, zoals opgenomen in het rapport
‘Voorwerk II’ (www.rechtspraak.nl) dan wel iedere
vervangende regeling daarvan;
Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen die bestaan c.q. ontstaan tussen Beach
Time en Koper, zoals op: uitgebrachte offertes, de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
Beach Time en Koper gesloten overeenkomsten.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene
voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk
worden overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts een
incidenteel karakter. Koper kan geen rechten ontlenen aan
een eerdere overeengekomen afwijking van de algemene
voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden blijven op de (af)levering van
kracht, ongeacht ieder andersluidend beding van Koper dat
niet uitdrukkelijk, gespecificeerd en schriftelijk een afwijking
van deze algemene voorwaarden inhoudt. Aan een
algemene verwijzing naar inkoopvoorwaarden kunnen geen
rechten worden ontleend.
4. Voor zover (inkoop)voorwaarden van Koper van toepassing
zijn en deze zich niet uitstrekken over rechtsbetrekkingen die
in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dan blijven die
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort in
stand.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden rechtskracht mist dan behouden de overige
bepalingen volledig hun gelding.
6. De inhoud van de website van Beach Time is, evenals de

inhoud van alle andere uitingen via publieke media, met de
grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beach Time kan
geen garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of
inhoud van deze informatie. Beach Time is niet aansprakelijk
voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel
voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de
desbetreffende informatie.
7. Beach Time is te allen tijde gerechtigde de algemene
voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst
1. Een door Beach Time uitgebrachte offerte of prijsopgave is
geheel vrijblijvend. Het enkele uitbrengen van een al dan
niet met offerte aangeduide prijsopgave verplicht Beach
Time niet tot het sluiten van een overeenkomst met Koper.
2. Beach Time is te allen tijde bevoegd onderhandelingen met
Koper te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
3. Een bindende overeenkomst komt tot stand na een
schriftelijke bevestiging van een order door Beach Time of
door een order(bevestiging) van Koper. Een overeenkomst
is in ieder geval tot stand gekomen wanneer Koper een
order heeft ondertekend dan wel op andere wijze een order
heeft bevestigd.
4. Enige offerte of aanbieding van Beach Time wordt in ieder
geval geacht te zijn verworpen wanneer deze niet binnen
veertien (14) dagen na het uitbrengen daarvan is aanvaard.
Artikel 4. Prijzen
1. Alle door Beach Time genoemde prijzen zijn exclusief
omzetbelasting en andere, al dan niet van overheidswege
opgelegde, heffingen c.q. kosten. Genoemde prijzen zijn alle
op basis van ExWorks, als bedoeld in de Incoterms (afleverancier);
2. Indien de kostprijsfactoren van bestelde zaken tussen het
moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van
aflevering een verhoging ondergaan is Beach Time
gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig
te verhogen.
3. Indien Beach Time op verzoek van Koper zaken aflevert aan
derden die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of
beroep (consumenten) dan is Beach Time gerechtigd een
nader overeen te komen toeslag te berekenen op de aan
Koper door te berekenen prijs.
Artikel 5. Betalingen
1. Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na
factuurdatum te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Koper,
onverminderd de overige rechten van Beach Time en zonder
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, over het
verschuldigde tot aan de dag der algehele voldoening de
wettelijke (handels)rente verschuldigd, als bedoeld in art.
6:119a BW. Vervallen niet betaalde rente draagt eveneens
rente.
3. Indien Beach Time gerede grond voor twijfel heeft aan
volledige nakoming van de betalingsverplichting door Koper
dan kan Beach Time betaling vooraf of bij aflevering
verlangen.
4. Verrekening met vorderingen op Beach Time, uit welke
hoofde ook, is niet toegestaan.
5. Indien Koper zaken heeft besteld waarin niet-gebruikelijke
bestanddelen worden of zijn verwerkt, zoals edelmetalen of
edelstenen, dan is Beach Time gerechtigd (aan)betaling
vooraf te verlangen.
6. Door Koper gedane betalingen strekken ten eerste steeds
ter afdoening van alle verschuldigde rente(n) en kosten en
ten tweede ter afdoening van de langstlopende vorderingen,
ook al vermeldt Koper dat de betaling op een ander
vorderingsrecht van Beach Time betrekking heeft.
Artikel 6. Aflevering
1. Aflevering van de zaken geschiedt ExWorks zoals bedoeld
in de Incoterms (af- leverancier).
2. Indien Beach Time, in afwijking van het onder lid 1
bepaalde, zorg draagt voor het transport dan is Koper
gehouden de kosten daarvoor te dragen en Beach Time in
staat te stellen de zaken op de plaats van bestemming en op
het overeengekomen tijdstip van aflevering af te leveren. Bij
gebreke aan het voorgaande is Koper van rechtswege in
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verzuim. In dat geval zal Beach Time de zaken ten hoogste
gedurende dertig (30) dagen ten behoeve van Koper voor
diens rekening onder zich houden. De dag van aanbieding
van de zaken geldt als de dag van aflevering. Indien Koper
de zaken niet binnen de termijn van dertig (30) dagen
afneemt dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden
onverminderd de betalingsverplichting, ten titel van
schadevergoeding, van Koper.
De overeengekomen afleveringstermijn vangt aan op de dag
van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover
vooruitbetaling is overeengekomen c.q. bedongen, op de
dag waarop de vooruitbetaling volledig is ontvangen.
De door Beach Time opgegeven afleveringstermijnen zijn
nimmer als fataal te beschouwen. Beach Time raakt door
termijnoverschrijding slechts in verzuim wanneer zij ook na
een door Koper schriftelijk gestelde nadere termijn haar
verplichtingen jegens Koper, door haar toe te rekenen
omstandigheden, niet is nagekomen. Koper is in dat geval
bevoegd de overeenkomst met Beach Time te ontbinden, of
gedeeltelijk te ontbinden voor zover er gedeeltelijk
afgeleverd is, een en ander voor zover instandhouding
daarvan in redelijkheid niet van Koper kan worden gevergd.
Ontbinding door de Koper leidt niet tot schadeplichtigheid
van de zijde van Beach Time doch leidt er uitsluitend toe dat
partijen ten aanzien van deze overeenkomst van hun
verplichtingen jegens elkaar bevrijd zijn.
Beach Time is bevoegd tot het doen van deelleveringen en
deze afzonderlijk te factureren.
Indien enige vertraging in de aflevering toe te rekenen valt
aan Koper dan wel het gevolg is van een of meer
omstandigheden die Beach Time niet toe te rekenen zijn dan
is Beach Time bevoegd de afleveringstermijn met de duur
van de vertraging te verlengen.
Alle zaken die door Beach Time zijn afgeleverd worden
geacht dezelfde te zijn als die op de factuur vermeld voor
zover deze de in de factuur vermelde hoeveelheden niet te
boven gaan.
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Artikel 7. Keuzezendingen
Indien op verzoek van Koper door Beach Time zaken gratis,
ter keuze, ter beschikking worden gesteld dan dient Koper
binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de
keuzezending kenbaar te maken welke zaken hij wenst te
kopen. Op het moment dat Koper deze keuze kenbaar heeft
gemaakt dan is de koop ten aanzien van die zaken op dat
moment tot stand gekomen.
Indien Beach Time na afloop van de in lid 1 vermelde termijn
geen mededeling van Koper heeft ontvangen dan is de koop
van de gehele keuzezending, zoals vermeld in de
zichtfactuur en tegen de daarin genoemde prijs, tot stand
gekomen en worden die zaken geacht te zijn afgeleverd aan
Koper met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde.
Indien Koper de zaken of bepaalde zaken van de
keuzezending niet wenst te kopen dan dient Koper die
zaken in ongeschonden staat, in originele verpakking en
voorzien van een opgave van de geretourneerde zaken,
voor diens rekening, aangetekend retour te zenden aan
Beach Time. Indien zaken niet in ongeschonden staat
worden geretourneerd dan gelden die als gekocht door
Koper en zullen die, op kosten van Koper, teruggezonden
worden. De postdatum van verzending is bepalend ten
aanzien van de termijn in dit artikel genoemd.
Het risico van de zaken die ter keuze ter beschikking zijn
gesteld alsmede het risico voor de retourzending ligt bij
Koper. Voor zover zaken niet door Beach Time retour zijn
ontvangen dan worden deze geacht te zijn verkocht en
afgeleverd aan Koper.
Artikel 8. Aanprijzing
Koper is gehouden de door Beach Time afgeleverde zaken
aan te bieden tegen de door Beach Time aangegeven
adviesverkoopprijzen en met Beach Time overleg te voeren
over de wijzen waarop de zaken worden gepresenteerd.
Koper is gehouden redelijke adviezen van Beach Time
dienaangaande op te volgen.
Indien Koper zaken onder de adviesverkoopprijs wil gaan
aanbieden, zoals bij: uitverkoop, opheffingsverkoop of
incidentele verkoopbevorderende acties dan dient Koper
vooraf Beach Time daarvoor toestemming te vragen. Koper
is gehouden overleg met Beach Time te voeren over de
wijzen waarop de zaken worden gepresenteerd en redelijke
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adviezen van Beach Time dienaangaande op te volgen.
Indien Koper zaken onder de adviesverkoopprijs aanbiedt
dan is hij gehouden deze zaken afgescheiden te
presenteren van de door Beach Time afgeleverde zaken die
hij daarnaast gewoon aanbiedt. Koper dient voor een ieder
kenbaar te maken dat de desbetreffende zaken met een
speciaal doel worden aangeboden, en wel zodanig dat er
geen verwarring kan ontstaan bij consumenten over het feit
dat het een speciale aanbieding betreft.
Koper is gehouden de goede naam van Beach Time en de
door Beach Time afgeleverde zaken hoog te houden en
haar imago te beschermen.
Al hetgeen Beach Time verschaft ter bevordering van de
verkoop van haar zaken (reclamemateriaal) blijft eigendom
van Beach Time en kan te allen tijde door Beach Time
worden teruggenomen, ongeacht of Koper daarvoor een
vergoeding heeft voldaan.
Artikel 9. Overgang van risico en (verlengd)
eigendomsvoorbehoud
Het risico voor de af te leveren zaken gaat steeds en
blijvend over op Koper op het tijdstip van aankomst op de
plaats van aflevering. Tenzij anders overeengekomen gaat
het risico over op het moment dat zaken ter verzending door
Beach Time worden aangeboden aan de vervoerder.
Alle afgeleverde en nog af te leveren zaken blijven
uitsluitend eigendom van Beach Time, totdat alle
vorderingen die Beach Time op Koper heeft of zal
verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen
genoemd in art. 3:92 BW, volledig zijn betaald. Alle bij
Koper aanwezige zaken die door Beach Time afgeleverd
zijn worden geacht te zijn afgeleverd op de onbetaalde
facturen.
Zolang de eigendom van de zaken niet op Koper is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan
derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens
binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
In het geval dat Koper (nog) niet betaalde zaken
doorverkoopt aan derden is Koper, na eerste verzoek van
Beach Time daartoe, gehouden haar rechten te dier zake
aan Beach Time over te dragen of te verpanden, zulks naar
rato van hetgeen Beach Time alsdan van Koper nog te
vorderen heeft. Voldoet Koper niet terstond aan het verzoek
van Beach Time dan is Beach Time gerechtigd de
overdracht zelfstandig te bewerkstelligen c.q. het pandrecht
zelfstandig te vestigen. Koper verleent hierbij aan Beach
Time de onherroepelijke volmacht om de door de Beach
Time te bepalen vorderingen aan zichzelf over te dragen
c.q. te verpanden tot zekerheid van het verschuldigde.
Koper is verplicht de zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Beach
Time te bewaren.
Beach Time is, zonder rechterlijke tussenkomst, gerechtigd
de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en
nog bij Koper aanwezig zijn terug te nemen indien Koper in
gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
verkeert c.q. dreigt te gaan verkeren. Koper zal Beach Time
te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of
gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening
van de rechten van Beach Time uit hoofde van het
eigendomsvoorbehoud.
Voornoemde bepalingen laten de overige aan Beach Time
toekomende rechten onverlet.
Alle kosten die Beach Time maakt in het kader van de
uitoefening van het eigendomsvoorbehoud komen voor
rekening van Koper.
Koper is verplicht Beach Time onverwijld te informeren in
geval:
- derden enig recht pretenderen met betrekking tot door
Beach Time afgeleverde doch nog niet door Koper
betaalde zaken of zaken die door Beach Time gratis ter
beschikking zijn gesteld;
- de normale bedrijfsuitoefening van Koper dreigt te
eindigen, zoals: bij aanvraag van faillissement, aanvraag
tot toelating tot (al dan niet vrijwillige) schuldsanering of
(voorgenomen) beëindiging van de onderneming.

Artikel 10. Onderzoeksplicht, gebreken en garantie
1. Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het
afgeleverde beantwoordt aan de overeenkomst en of de
zaken vrij van zichtbare gebreken zijn.
2. Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst
beantwoordt of zaken zichtbare gebreken vertonen dan is
Koper gehouden deze tekortkoming binnen zeven (7) dagen
na aflevering schriftelijk aan Beach Time te melden bij verval
van het recht op vervanging, nalevering van een
ontbrekende zaak of herstel van de afgeleverde zaak.
3. Indien een tekortkoming tijdig aan Beach Time is gemeld en
gegrond bevonden dan is Beach Time – naar eigen keuze slechts gehouden tot vervanging, herstel dan wel nalevering
van een zaak voor zover dat mogelijk is. Is vervanging,
herstel dan wel nalevering niet mogelijk dan is Beach Time
slechts gehouden de door Koper betaalde prijs terug te
betalen of, indien Beach Time nog een vordering op Koper
heeft, te crediteren.
4. Indien een tekortkoming tijdig aan Beach Time is gemeld
dan dienen zaken te blijven in de staat waarin zij verkeerden
op het moment dat Beach Time de melding ontving, in de
originele verpakking. Voor zover Beach Time zaken
vervangt dan wel repareert dan worden de vervangen zaken
c.q. onderdelen geacht te zijn geruild. Levering aan Beach
Time heeft alsdan plaatsgevonden door feitelijke
bezitsverschaffing.
5. Indien Koper afgeleverde zaken onoordeelkundig behandelt,
zonder toestemming van Beach Time repareert of
wijzigingen daaraan aanbrengt dan kan Koper zich er niet op
beroepen dat afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden.
6. Beach Time garandeert dat:
- de door haar afgeleverde zaken, anders dan uurwerken,
op het tijdstip van aflevering en gedurende zes (6)
maanden daarna vrij zijn van materiaal- en
fabricagefouten;
- uurwerken op het tijdstip van aflevering en gedurende
twee (2) jaren daarna vrij zijn van materiaal- en
fabricagefouten,
een en ander voor zover garantie krachtens dit artikel niet is
uitgesloten.
7. Koper komt geen beroep op garantie toe wanneer;
- bij reclamaties door consumenten niet een bij de
desbetreffende zaak behorend geldig garantiebewijs kan
worden overgelegd;
- de gebreken bij aflevering zichtbaar waren en dit niet
tijdig aan Beach Time is gemeld;
- gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet in acht
worden genomen;
- de zaak anders dan normaal is gebruikt;
- er sprake is van normale slijtage;
- bij klachten over waterdichtheid de desbetreffende zaak
niet als waterdicht is gekwalificeerd;
- de zaak zonder toestemming van Beach Time door een
ander dan Beach Time is gedemonteerd, gerepareerd of
er anderszins werkzaamheden aan zijn verricht;
- een zaak in opdracht van Koper is vervaardigd, al dan
niet uit door Koper ter hand gestelde materialen;
- Koper enige verplichting jegens Beach Time niet
nakomt.
8. Indien een zaak een gebrek vertoont dat onder de verstrekte
garantie valt dan is Beach Time – naar eigen keuze –
slechts gehouden de zaak te repareren dan wel te
vervangen. Indien zulks niet mogelijk is dan is Beach Time
slechts gehouden de koopprijs van de desbetreffende zaak
te crediteren.
9. Kosten van herstel of vervanging die niet onder de garantie
vallen komen voor rekening van Koper.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Schade die Koper lijdt en waarvoor Beach Time
aansprakelijk is wordt slechts volgens de bepalingen in deze
algemene voorwaarden vergoed, ongeacht de grond waarop
de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
2. Behoudens de verplichtingen krachtens deze algemene
voorwaarden is Beach Time nimmer tot meer gehouden dan
vergoeding van schade gelijk aan de prijs van de geleverde
zaken.
3. Beach Time is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
waaronder onder meer wordt verstaan: schade door
overschrijding van de leveringstermijn, winstderving,
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inkomstenderving, geleden verliezen en gemaakte kosten,
gemiste overeenkomsten en/of besparingen, meerkosten
van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of
boetes.
Beach Time is nimmer aansprakelijk voor beschadiging aan
of verlies van door Koper aan Beach Time ter beschikking
gestelde onderdelen, halffabricaten, modellen,
gereedschappen, e.d., tenzij dit het gevolg is van opzet of
grove schuld van de zijde van Beach Time.
Indien Beach Time verzekerd is voor enige schade dan
wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat uit
hoofde van deze verzekering wordt uitgekeerd, een en
ander verminderd met het eigen risico.
Het recht van Koper op schadevergoeding vervalt indien
daarop niet binnen veertien (14) dagen na ontdekking
daarvan schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet
voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie (3)
maanden na het verstrijken van de garantietermijn als
bepaald in artikel 9 lid 6 aan het licht treedt.
Koper vrijwaart Beach Time uitdrukkelijk voor alle
aanspraken van derden, waaronder onder meer te verstaan:
productaansprakelijkheid en schade die het gevolg is van
beweerde of werkelijke gebreken, een en ander met
betrekking tot zaken die Koper direct of indirect aan derden
heeft geleverd.

Artikel 12. Tekortkoming en overmacht
1. Indien Koper op enigerlei wijze jegens Beach Time
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting dan is
Koper in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is
vereist. Beach Time is in dat geval te allen tijde gerechtigd
de overeenkomst met Koper te ontbinden en iedere prestatie
op te schorten, onverminderd haar recht op volledige
schadevergoeding.
2. In alle gevallen dat er gerede twijfel bestaat over volledige
nakoming van enige verplichting door Koper, zoals
bijvoorbeeld wanneer er sprake is van: surseance van
betaling, (aanvraag van) faillissement of (aanvraag van) een
al dan niet vrijwillige schuldsanering, beslaglegging,
(gedeeltelijke) staking, overdracht of liquidatie van de
onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d. dan is Beach
Time gerechtigd iedere te verrichten prestatie van haar zijde
op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling.
Indien betaling, binnen veertien (14) dagen nadat Beach
Time de opschorting heeft meegedeeld, uitblijft dan is Beach
Time bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd
haar recht op volledige schadevergoeding.
3. Ontbinding van een overeenkomst door Beach Time vindt
plaats door een eenzijdige mededeling daartoe aan Koper.
4. Opschorting van enige prestatie door Beach Time leidt
nimmer tot enige schadeplichtigheid jegens Koper.
5. Indien Koper enige verplichting jegens Beach Time niet tijdig
volledig nakomt dan is al hetgeen Beach Time van Koper te
vorderen heeft, uit welke hoofde ook, terstond opeisbaar.
Enige vordering van Koper op Beach Time kan terstond
verrekend worden.
6. Een tekortkoming die buiten de invloedssfeer van Beach
Time ligt, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van:
overheidsmaatregelen, natuurrampen, oorlog, technische
storingen, stagnatie in de aanvoer van bestanddelen, im- of
exportbeperkingen, e.d. kan niet aan Beach Time worden
toegerekend voor zover dat een juiste nakoming van de
overeenkomst belemmert.
7. Alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten die Beach Time maakt ter verkrijging van enige
gerechtelijke titel jegens Koper, zoals bijvoorbeeld, doch
niet uitsluitend, een titel ter verkrijging van betaling, komen
volledig voor rekening van Koper ongeacht hetgeen het
‘Rapport Voorwerk II’ daarover bepaalt. Alle nakosten
komen eveneens voor rekening van Koper.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met
betrekking tot geleverde zaken berusten bij Beach Time of
derden-rechthebbenden en gaan nimmer over op Koper, ook
niet wanneer zaken specifiek voor Koper ontworpen,
ontwikkeld of samengesteld zijn. Enige levering van een
zaak kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of
impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven
van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, een
ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van Beach Time.
2. Koper zal Beach Time onmiddellijk waarschuwen indien
derden inbreuk maken op de intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde zaken.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Tenzij anders bepaald is op alle verbintenissen tussen
Beach Time en Koper Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties
1980 inzake internationale koopovereenkomsten (CISG) is
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel
anderszins verband houden met enige overeenkomst tussen
Beach Time en Koper en/of deze algemene voorwaarden
zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de
(Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Noord-Holland,
tenzij Beach Time een andere bevoegde rechter prefereert.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel
onder nummer 34159225
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