
  
         
  
         ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN            
                                                     MANN+HUMMEL Vokes Air B.V.   

 

1. Toepasselijkheid 
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, alle overeenkomsten, 

leveringen en installatiewerkzaamheden van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. tenzij van enige bepaling in de 
schriftelijke orderbevestiging door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. wordt afgeweken. 

 
2. Offertes en overeenkomst 
 Alle mondelinge en schriftelijke offertes (ook indien gedaan door middel van door MANN+HUMMEL Vokes Air 

B.V. uitgegeven prijslijsten) dienen slechts tot informatie van de afnemer. Eerst door schriftelijke bevestiging door 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. van de door de afnemer verstrekte opdracht, komt de overeenkomst met de 
afnemer tot stand. Veranderingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. De kosten van eventuele 
veranderingen komen geheel voor rekening van de afnemer. 

 
3. Prijzen 
1. De in de schriftelijke orderbevestiging genoemde prijs is bindend voor partijen. De prijs is berekend voor levering 

af magazijn van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V.. Indien wordt overeengekomen dat de prijs is berekend met 
inbegrip van installatiewerk-zaamheden, geschiedt levering aan het in de opdracht aangegeven adres, CPT, niet 
afgeladen. In dat geval zijn in de prijs inbegrepen de kosten van verpakking, vervoer, en verzekering van de 
zaken, tenzij afnemer in diens opdracht te kennen heeft gegeven zelf voor het vervoer van de zaken te willen 
zorgdragen. Niet in de prijs zijn opgenomen: omzetbelasting, douanerechten en andere heffingen welke van 
overheidswege worden opgelegd; de prijsverhogingen bedoeld in artikel 3.2; de kosten bedoeld in artikel 5; rente 
verschuldigd ingevolge artikel 9. Deze posten worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

2. Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering, 
omstandigheden voordoen die naar het oordeel van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. een kostenverhogend effect 
hebben op de door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te leveren zaken en/of diensten - waaronder begrepen: een 
verhoging van de vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en 
buitenland, een kostenstijging ten gevolge van de invoering van nieuwe dergelijke tarieven, rechten of 
belastingen, een verhoging van lonen, salarissen en sociale lasten, een kostenstijging ten gevolge van 
wisselkoersveranderingen en een verhoging van prijzen van grond- en hulpstoffen - heeft MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. het recht haar prijzen éénzijdig te verhogen met het bedrag waarmee haar kosten zijn verhoogd, 
met dien verstande dat de afnemer in de gelegenheid wordt gesteld om - indien MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. 
tot prijsverhoging besluit binnen drie maanden nadat de overeenkomst met de afnemer tot stand is gekomen - 
schriftelijk de overeenkomst éénzijdig te beëindigen binnen een termijn van 7 dagen nadat zij door 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. op de hoogte is gebracht van de prijsverhoging. 

 
4. Levertijd en levering 
1. De levertijd gaat in op de datum van de schriftelijke bevestiging van de order door MANN+HUMMEL Vokes Air 

B.V.. Indien ten tijde van de orderbevestiging de afnemer aan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. enige betaling 
verschuldigd is, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. deze 
betaling(en) heeft ontvangen. 

2. Indien de orderbevestiging een levertijd vermeldt, wordt deze steeds als streeftermijn beschouwd. Een 
overschrijding van de levertijd brengt MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 
BW. Tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V., is de afnemer bij 
overschrijding van de levertijd slechts gerechtigd de overeenkomst éénzijdig schriftelijk te beëindigen, indien de 
afnemer na het verstrijken van de levertijd schriftelijk een als naar omstandigheden te beschouwen redelijk 
nieuwe levertermijn heeft gesteld en deze door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. niet in acht is genomen. 

 
5. Vervoer 
1. Tenzij anders overeengekomen draagt MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. zorg voor het vervoer van de zaken. 

MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. zal hiervoor op de, naar haar oordeel meest geschikte wijze zorgdragen. De 
kosten van het vervoer zijn voor rekening van de afnemer. MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. zal dan tevens voor 
rekening van de afnemer zorgdragen voor verpakking van de te leveren zaken conform de wijze die in de 
vervoersbranche over het algemeen als geschikt wordt aangemerkt en tegen kostprijs. Ingeval de te leveren 
zaken, ondanks verpakking conform bovengenoemde norm, worden beschadigd als gevolg van de verpakking, 
berust het risico daarvan bij de afnemer. Dit risico omvat ook alle directe of indirecte schade, die aan de 
geleverde zaken of - door die zaken - aan de afnemer, aan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. of aan derden wordt 
toegebracht. 

2. Indien ten gevolge van (het uitblijven van) instructies zijdens de afnemer verzending meer dan twee weken is 
vertraagd sedert de datum van de melding aan de afnemer dat de zaken voor verzending gereed zijn, zal 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. de afnemer een door hem vast te stellen vergoeding voor opslag in rekening 
brengen. 

 
6. Installatiewerkzaamheden 
 Indien schriftelijk overeengekomen wordt dat de door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. geleverde zaken, 

bestaande uit filtersystemen met toebehoren, op het in de opdracht aangegeven adres door MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. wordt geïnstalleerd, geldt het volgende: 

1. De afnemer zal voor eigen rekening zorgdragen dat de plaats van installatie tijdig voor de verwachte 
installatiedatum in gereedheid is gebracht met in achtneming van de aanwijzingen van MANN+HUMMEL Vokes 
Air B.V. en dat alle voor installatie vereiste voorzieningen aanwezig zijn. 

2. De afnemer zal voldoen aan alle voor hem en zijn bedrijf geldende wettelijke normen en andere voorschriften met 
betrekking tot arbeidsomstandigheden, waaronder de veiligheid van de bij, voor of ten behoeve van de afnemer 
werkzame personen. 

3. De afnemer dient ervoor te zorgen dat alle voor uitvoering der installatiewerkzaamheden benodigde gegevens en 
vergunningen aanwezig zijn op de verwachte installatiedatum en dat de installatiewerkzaamheden ongestoord 
kunnen worden uitgevoerd. 

4. De afnemer zal er voor dienen te zorgen dat het personeel van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. dat met de 
uitvoering der installatiewerkzaamheden is belast kan beschikken over water, gas, elektriciteit, verwarming, 
verlichting en alle overige faciliteiten die het voor de uitvoering der installatiewerkzaamheden rederlijkerwijs nodig 
heeft. 

5. Alle kosten die voor MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. ontstaan doordat de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan 
zijn verplichtingen als in de voorgaande leden omschreven komen voor rekening van de afnemer. 

6. Het verrichten van installatiewerkzaamheden met betrekking tot zaken welke niet in de oorspronkelijke opdracht 
begrepen waren, wordt door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. tegen de daarvoor te gelegener tijd geldende 
tarieven verzorgd. 

7. De installatiewerkzaamheden omvatten niet het aansluiten en in bedrijf stellen van niet door MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. geleverde onderdelen. 

8. Onder meer behoren niet tot de installatiewerkzaamheden: het aanbrengen van bouwkundige voorzieningen, 
elektrische en persluchtaansluitingen en het verrichten van hak- en breekwerk. 

 
7. Reclames 
1. De afnemer zal de zaken direct na aflevering inspecteren. Eventuele reclames wegens beschadigingen, tekorten 

of afwijkingen van de opdracht die bij inspectie blijken of behoren te blijken, dienen binnen acht dagen na 
aflevering schriftelijk aan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle 
aanspraken uit dien hoofde. Aanspraken op grond van uiterlijk zichtbare gebreken vervallen bovendien, indien de 
afnemer niet dadelijk bij ontvangst der zaken eventuele gebreken en reclames op de vrachtbrief of het 
ontvangstbewijs heeft doen aantekenen. Alle reclames dienen een nauwkeurige opgave van redenen te bevatten. 
Het door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. in behandeling nemen van een reclame betekent niet dat zij de 
reclame beschouwt als tijdig of terecht ingediend. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. en mits franco toegezonden. Een 
reclame geeft de afnemer niet het recht betaling op te schorten of zijnerzijds het te betalen bedrag te verrekenen. 

2. Indien zaken door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. worden geïnstalleerd zullen deze na voltooiing der 
installatiewerkzaamheden worden beproefd en geïnspecteerd. Nadat de testprogramma's van MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. naar het oordeel van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. met succes doorlopen zijn en/of een 
inspectie door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. heeft uitgewezen dat de apparatuur in al haar functies naar 
behoren werkt, zal ten bewijze van de technische oplevering daarvoor door de afnemer en MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. een opleveringsverklaring worden ondertekend. 

3. Indien de afnemer in gebreke blijft mee te werken aan de hiervoor bedoelde technische oplevering zal deze 
geacht worden te hebben plaatsgehad na verloop van veertien (14) dagen nadat MANN+HUMMEL Vokes Air 
B.V. van het gereedkomen der werkzaamheden kennis heeft gegeven aan de afnemer. 

4. In ieder geval zal de afnemer geacht worden de apparatuur of installatie te hebben afgenomen en akkoord te zijn 
gegaan met de technische oplevering indien: 
 a: de afnemer niet binnen tien (10) dagen nadat MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. van het gereedkomen der 

werkzaamheden kennis heeft gegeven aan de afnemer, onweerlegbaar schriftelijk aantoont dat de 
apparatuur of de installatie niet naar behoren werkt;  of 

 b: de afnemer de installatie in bedrijf stelt. 
 
8. Risico en eigendomsvoorbehoud 

1. Zodra zaken zijn afgeleverd aan het in de schriftelijke orderbevestiging aangegeven adres gaat het risico voor 
beschadiging, verlies of tenietgaan daarvan over op de afnemer. Indien is overeengekomen dat de afnemer 
zelf voor vervoer zorgdraagt, gaat het vermeld risico over op de afnemer op het moment dat de zaken in het 
magazijn voor verzending gereed zijn en MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. de afnemer hierover schriftelijk 
heeft ingelicht. 

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde gaat de eigendom van de geleverde zaken eerst over nadat aan 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedragen daaronder begrepen door 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. zijn ontvangen en de afnemer ook overigens aan al zijn verplichtingen 
jegens MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. heeft voldaan ter zake van geleverde of te leveren zaken en/of met 
betrekking tot deze zaken tevens te leveren diensten. 

3. De afnemer zal verplicht zijn de geleverde zaken, zolang de eigendom daarvan nog bij MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. berust, zorgvuldig te behandelen en te onderhouden, en te verzekeren tegen de risico's van 
beschadiging, verlies of tenietgaan. 

4. De afnemer zal niet bevoegd zijn geleverde zaken, zolang de eigendom daarvan nog bij MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. berust, te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze tot zekerheid te verbinden, dan 
wel aan derden enig recht of aanspraak daarop te verlenen. 

5. De afnemer is verplicht tegenover derden (zoals beslagleggende schuldeisers) steeds ondubbelzinnig te doen 
blijken van de eigendomsrechten van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. die voortvloeien uit de voorgaande 
leden, zodra het gevaar bestaat dat deze derden de betrokken zaken als eigendom van de afnemer gaan 
beschouwen en MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. steeds onverwijld kennis te geven van een eventuele 
aanvraag van zijn faillissement, aanvraag tot surséance van betaling, beslag op (een deel van) zijn vermogen 
dan wel andere omstandigheden waaronder het voor MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. van belang kan zijn 
haar vorenbedoelde eigendomsrechten geldend te maken.  

 
6. Onverminderd haar overige rechten zal MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te allen tijde onherroepelijk 

gemachtigd zijn om de haar op grond van voorgaande bepalingen in eigendom toebehorende zaken weer tot 
zich te nemen en voor zover nodig daartoe te demonteren, als de afnemer enige verplichting jegens 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. niet of niet tijdig mocht nakomen. 

 
9. Betaling 
1. Voorzover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 

dagen na factuurdatum. 
2. MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de 

prijs of zekerheidstelling te verlangen in een door haar gewenste vorm alvorens zaken af te leveren, dan wel 
deze slechts af te leveren onder rembours. 

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. of op haar postrekening of bankrekening. 

4. Indien door de afnemer de verzending van de zaken vertraagd wordt, is MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. 
gerechtigd vanaf de melding aan de afnemer dat de zaken voor verzending gereed zijn, betaling van de 
termijn welke samenhangt met de levering van de zaken te vorderen. 

5. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. het 
recht hem daarvoor zonder enige ingebrekestelling en/of sommatie vanaf de vervaldag een interest in 
rekening te brengen van 1% per maand over het uitstaande factuurbedrag, onverminderd de 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. overigens toekomende rechten. 

6. Indien de afnemer met enige betaling ten achter is, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan 
worden alle door hem aan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te betalen sommen tot het volle bedrag terstond 
opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. onmiddellijk betaling 
daarvan vorderen. MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. kan in dat geval de uitvoering van alle voor de afnemer 
aanvaarde opdrachten opschorten, totdat al hetgeen ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden, betaald 
is binnen een door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te stellen termijn. Indien betaling binnen die termijn niet 
heeft plaatsgevonden, kan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. alle opdrachten van de afnemer annuleren, 
onverminderd haar rechten op schadevergoeding. 

7. Indien na het verstrijken van een bij sommatie gestelde uiterste betalingstermijn nog geen betaling is 
ontvangen, is de afnemer tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het 
factuurbedrag. Indien gerechtelijke inning noodzakelijk is, is de afnemer tevens de kosten daarvan 
verschuldigd. 

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:44 BW, zullen betalingen strekken in mindering van de oudste 
openstaande vorderingen. 

 
10. Garantie en aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. terzake van gebreken aan geleverde zaken of 

terzake van verlies, letsel of schade, toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van de zaken, is onder 
alle omstandigheden beperkt tot het in dit artikel bepaalde. 

2. Onverminderd het bepaalde onder artikel 7, is MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. gehouden (onderdelen van) 
door haar geleverde zaken kosteloos te repareren of - naar keuze van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. - af 
fabriek te vervangen indien zich binnen 12 maanden na datum van levering gebreken voordoen als gevolg 
van tekortkomingen van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. of het gebruik door MANN+HUMMEL Vokes Air 
B.V. van ondeugdelijk materiaal, tenzij dit materiaal op uitdrukkelijke instructie van de afnemer is gebruikt, 
mits de afnemer de geleverde zaken op normale wijze in de uitoefening van de normale bedrijfsuitoefening 
(volgens de, door afnemer ter beschikking gestelde ontwerpparameters voor de installatie) heeft gebruikt (met 
inachtneming van de door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. verstrekte bedrijfs- of onderhoudsvoorschriften) 
en mits de afnemer de gebreken of tekortkomingen binnen 8 dagen nadat zij zijn ontdekt schriftelijk aan 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. heeft gemeld en mits aan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. volledige 
medewerking wordt verleend bij het onderzoek naar de aard en de oorzaak van het gebrek of tekortkoming. 
De kosten van het onderzoek, dat voor risico van de afnemer geschiedt, komen voor de rekening van de 
afnemer, tenzij buiten twijfel een aan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. toerekenbaar gebrek c.q. tekortkoming 
komt vast te staan. Van een gebrek of tekortkoming is uitsluitend sprake in geval van  

 
 
 
 
 
 ondeugdelijk materiaal, onjuiste constructie of montage of afwezigheid van een uitdrukkelijk toegezegde 

eigenschap. Indien MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. zulks verlangt moeten alle defecte zaken CPT worden 
teruggestuurd naar MANN+HUMMEL Vokes Air B.V.. 

3. MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. is behoudens haar in artikel 10.2 genoemde plicht tot reparatie c.q. 
vervanging, niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, uit welke oorzaak dan ook ontstaan. 

4. In geen geval is MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, 
waaronder mede te verstaan bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs wanneer MANN+HUMMEL Vokes Air 
B.V. van het mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade in kennis is gesteld. 

5. In geen geval is MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. aansprakelijk voor een hoger bedrag dan zij terzake kan 
verhalen op haar assuradeuren, dan wel - indien zulks lager is - voor een hoger bedrag dan de prijs van de 
betreffende opdracht. 

6. Een vordering welke door de afnemer gepretendeerd wordt uit hoofde van of in verband met een 
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, moet door de afnemer binnen 1 jaar na het 
optreden van deze tekortkoming worden ingesteld. Bij overschrijding van die termijn vervalt de vordering. 

7. De afnemer is gehouden MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te informeren omtrent het (uiteindelijke) gebruik 
van de te leveren zaken, waaronder de eigenschappen en kenmerken van stoffen waarmee de te leveren 
zaken op enige wijze in aanraking zullen komen. Indien de afnemer bij zijn bestelling geen nadere informatie 
verstrekt, kan MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. ervan uitgaan dat de in haar aanbieding vastgelegde functies 
en materiaaleigenschappen voldoen aan de door de afnemer gestelde eisen en dat dergelijke 
functies/eigenschappen de afnemer als zodanig bekend zijn. 

 
11. Overmacht 
 Ingeval MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst (deels) uit te 

voeren, heeft MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering 
der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze van 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V., zonder dat MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. tot enige schadevergoeding of 
garantie is gehouden. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als 
onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de afnemer niet meer 
kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en 
andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij MANN+HUMMEL Vokes Air B.V., hetzij bij haar leveranciers van zaken 
en diensten, transportstoringen en andere buiten de macht van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. liggende 
gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, stormen, devaluatie en inflatie, 
alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, waarbij Nederland tot een 
ander land waaruit MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. het voor de levering benodigde materiaal had willen 



           
betrekken, is betrokken, vertraagde levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en 
andere overheidsmaatregelen. 

 
12. Vrijwaring 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, is de afnemer gehouden MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te vrijwaren 

en schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden, welke ten laste van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. 
mochten komen als gevolg van aanspraken van derden uit welken hoofde ook tegen MANN+HUMMEL Vokes Air 
B.V. met betrekking tot geleverde zaken, onder meer terzake van schending van rechten, waaronder octrooien of 
licenties van derden, door gebruik van gegevens of modellen, welke MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. door of 
vanwege de afnemer voor de uitvoering en enige opdracht zijn verstrekt. 

2. In geval van aanspraak wegens schending van rechten is MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. gerechtigd de 
fabricage en/of de levering zonder meer terstond te staken. Hiervan doet MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. 
onverwijld mededeling aan de afnemer zonder dat MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. nochtans enige 
aansprakelijkheid aanvaardt voor het niet verzenden van deze mededeling. 

 
13. Beëindiging 
 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet en na ommekomst van een periode van drie (3) dagen 

na daartoe schriftelijk door MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. te zijn aangemaand alsnog niet voldoet aan enige 
verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. gesloten 
overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of 
liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de 
uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V., zonder dat MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. tot enige schadevergoeding of 
garantie gehouden is, doch onverminderd de MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. verder toekomende rechten. De 
afnemer is, in het bijzonder, verplicht de schade die MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. door deze voortijdige 
beëindiging van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. In deze gevallen is elke vordering, welke MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. ten laste van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. 

 
14. Bewijs 
 Behoudens tegenbewijs zijn terzake van deze en hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve 

gegevens van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. beslissend. 
 
15. Toepasselijk recht; bevoegde rechter 
1. Op de overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing, zulks met 

uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken van 1980 (CISG). 

2. Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze 
overeenkomst niet aan. Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door 
MANN+HUMMEL Vokes Air B.V., brengt dit niet mee dat MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. afziet van het recht in 
enig geval wel strikte naleving te verlangen. 

3. Onverminderd het recht van MANN+HUMMEL Vokes Air B.V. zich te wenden tot de rechter, die op grond van 
enige wettelijke regeling bevoegd is, is tevens bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van MANN+HUMMEL 
Vokes Air B.V. 
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