Algemene voorwaarden van Huverba BV Opheusden
Algemeen:
Artikel 1.
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle
aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen die Huverba
BV met een wederpartij sluit.
2.
Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch zal
uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.
Door aanvaarding van een door Huverba gedaan aanbod, aanvaardt de wederpartij,
bij uitsluiting, de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Afwijkingen van en/of
aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Huverba
deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Dergelijke aanvaarding heeft
slechts betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft
plaatsgevonden en nimmer voor andere transacties tussen Huverba en de
wederpartij.
Offertes:
Artikel 2.
1.
De door Huverba gemaakte offertes zijn onder voorbehoud van normale groei van
het aangebodene en ook overigens vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is opgenomen.
2.
De in de offerte genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief
omzetbelasting en af kwekerij.
3.
De offerte geldt voor het geheel geoffreerde en aldus niet voor afzonderlijke
delen.
4.
De in de offerte genoemde maten gelden als benadering.
5.
Verstrekte monsters en/of foto’s gelden als richtlijn voor het gemiddelde van
een eventueel later uitgevoerde leverantie.
6.
Huverba is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs
indien deze prijs berust op een druk-of schrijffout.
Fouten of onduidelijkheden in offertes of orderbevestigingen kunnen niet leiden
tot een afwijking van hetgeen Huverba werkelijk bedoeld heeft en doen Huverba
evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
7.
Huverba is in geval van telefonische en/of faxopdrachten en/of e-mailopdrachten
niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de
betreffende telefonische en/of faxopgave en/of e-mailopgave. Schriftelijke
bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten en/of e-mailopdrachten die
binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van
de telefonisch en/of per fax en/of per e-mail bestelde zaken doen hieraan geen
afbreuk.
Overeenkomst:

Artikel 3.
1.
Een overeenkomst komt tot stand indien Huverba een opdracht schriftelijk
bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
2.
Reserveringen door de wederpartij van planten naar bijvoorbeeld maat, soort,
hoeveelheid etc., leiden alleen dan tot een overeenkomst indien de reservering
door de wederpartij wordt omgezet in een opdracht en Huverba die opdracht
schriftelijk bevestigt dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
Voor het overige zijn reserveringen door Huverba vrijblijvend.
3.
Zolang een opdracht door Huverba niet schriftelijk is bevestigd en Huverba aan
die opdracht niet daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven, is Huverba vrij de
opdracht niet te aanvaarden.
4.
Elke overeenkomst wordt door Huverba onder de opschortende voorwaarde gesloten,
dat de kredietwaardigheid van de wederpartij genoegzaam is gebleken en/of op
verzoek van Huverba door de wederpartij met voldoende zekerheid is gewaarborgd.
5.
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft Huverba het recht, op kosten van
de wederpartij, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.
Prijs:
Artikel 4.
1.
Bij het verschijnen van nieuwe prijslijsten verliezen de vorige prijslijsten hun
geldigheid. Bij op dat moment reeds tot stand gekomen overeenkomsten, geldt
artikel 4 lid 6.
2.
Alle prijzen zijn zonder korting of toeslag en exclusief verschuldigde
belastingen en heffingen, zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
3.
Prijswijzigingen blijft voorbehouden.
4.
De prijzen gelden af kwekerij Opheusden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.
Emballagekosten zoals die van fust, palletboxen, veenmankisten, plastic e.d.
komen voor rekening van de wederpartij.
6.
Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van een
overeenkomst en de aflevering, en in die periode de prijzen van materialen,
grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten,
belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van Huverba dusdanig
zijn gestegen dat de kostprijs voor Huverba meer dan 5% hoger is komen te
liggen, dan is Huverba gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende
hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij het recht
heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl Huverba op grond van het
bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding.
Levertijd en afroep:
Artikel 5.
1.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Huverba
opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.

2.
In geval van niet-tijdige levering is Huverba eerst na schriftelijke
ingebrekestelling door de wederpartij, waarbij een nadere en redelijke termijn
voor levering wordt gesteld, in verzuim, terwijl de wederpartij onverminderd tot
afname verplicht is. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval
van enige andere toerekenbare tekortkoming van Huverba B.V. in de nakoming van
haar verplichtingen tegenover de wederpartij. In geval van verzuim heeft de
wederpartij nimmer recht op schadevergoeding. Indien vertraging in de aflevering
binnen redelijke grenzen blijft, ondanks verzuim, zal dit voor de wederpartij
evenmin aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
3.
Afroep door de wederpartij van orders dient tenminste 4 dagen van tevoren te
geschieden.
4.
De aansprakelijkheid van Huverba voor eventuele schade van de wederpartij wegens
overschrijding van een opgegeven fatale termijn is, met inachtneming van artikel
11 (overmacht), tot het navolgende beperkt:
-indien een niet-tijdige nakoming grove schade tot gevolg heeft, welke niettijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van
Huverba of leidinggevende ondergeschikten, of door opzet of schuld van
andere ondergeschikten, dan is Huverba volledig aansprakelijk;
-de aansprakelijkheid van Huverba in het geval van niet-tijdige nakoming is
beperkt tot een bedrag overeenkomend met de factuurprijs. Huverba is nimmer
aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.
5.
Ingeval een fatale leveringstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient onder
tijdstip van aflevering te worden verstaan, het moment waarop met het laden een
aanvang wordt gemaakt, indien het vervoer door of namens de wederpartij
geschiedt. Indien het vervoer door Huverba of door bemiddeling van Huverba
geschiedt, dient onder het tijdstip van aflevering te worden verstaan, het
moment waarop de goederen gelost zijn.
6.
Ingeval geen leveringstermijn is opgegeven of overeengekomen, zal levering
plaatsvinden binnen een door Huverba te bepalen en in de omstandigheden van het
geval redelijke termijn.
Levering:
Artikel 6.
1.
De levering geschiedt af kwekerij Opheusden.
2.
Op de wederpartij rust een afnameplicht. Indien door Huverba aangeboden
producten om niet aan haar toe te rekenen redenen niet (kunnen) worden
afgenomen, dan is Huverba bevoegd om, te harer keuze, de producten op te slaan
en/of te verkopen, dan wel, indien opslag en/of verkoop redelijkerwijs niet van
Huverba kan worden gevergd, te (doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een
eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander
laat onverlet alle eventuele andere rechten van Huverba tegenover de
wederpartij.

3.
Indien de wederpartij aflevering bedingt op een andere plek dan genoemd in het
lid 1 van dit artikel, dan komen de transportkosten voor rekening van de
wederpartij.
4.
Huverba bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt
plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het
vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan
bereiken en verlaten.
5.
De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na
aankomst van het vervoermiddel, de lossing van de zaken te doen plaatsvinden.
Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende
geschikt personeel en materieel. Bij lossing dient de wederpartij de
aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
6.
Levering af kwekerij Opheusden geschiedt daadwerkelijk door het laden van de
zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.
Risico:
Artikel 7.
1.
Ongeacht of levering geschiedt af kwekerij Opheusden dan wel overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6 lid 3, het risico gaat over naar de wederpartij op het
moment van aflevering af kwekerij Opheusden dan wel indien aflevering geschiedt
overeenkomstig artikel 6 lid 3 op het moment van plaatsing van de planten op het
transportmiddel te Opheusden.
2.
Gedurende het transport van het lossen bij de wederpartij, is het risico voor
rekening van de wederpartij.
Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst:
Artikel 8.
1.
Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Huverba, kan de
wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, met inachtneming van het
bepaalde in het lid 2 van dit artikel.
2.
Bij annulering is de wederpartij aan Huverba verschuldigd een bedrag
overeenkomende met 50% van het orderbedrag als tegemoetkoming in de door
Huverba geleden schade door de annulering. De wederpartij is deze betaling niet
verschuldigd indien de volledige opdracht wordt doorgeschoven naar het
eerstvolgende verkoopseizoen, waarbij de wederpartij alsdan het volledige bedrag
van de opdracht aan Huverba dient te voldoen als vooruitbetaling op de koopprijs
te bepalen in het nieuwe seizoen op grond van de dan geldende prijzen.
3.
Huverba heeft het recht, indien de wederpartij (koper) in enig opzicht in
gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot de reeds eerder door
Huverba uitgevoerde leveringen te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens
koper op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.
Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als
bedoeld in artikel 3 leden 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden niet juist is
gebleken, dit laatste ter beoordeling van Huverba, dan wel haar
kredietverzekeringsmaatschappij.
4.
De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van

rechtswege indien de wederpartij (koper) in staat van faillissement geraakt, aan
hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel
tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de wederpartij wordt overgegaan
en richtige nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet
gegarandeerd wordt, mits een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en
verplichtingen, zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten
overeenkomst, zijn overgedragen aan een nieuwe wederpartij (koper), dit in
overleg met Huverba.
Reclames, controle, klachtplicht:
Artikel 9.
1.
Eventuele klachten verband houdende met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te
controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door wederpartij bij
levering van de goederen op de bij ontvangst te tekenen vrachtbrief, pakbon of
chauffeurslijst gespecificeerd te worden aangetekend. Een beroep op
onvolkomenheden of tekortkomingen die zichtbaar zijn of op eenvoudige wijze zijn
te ontdekken, kunnen niet op een later moment aan Huverba geldend worden
gemaakt. Alle overige klachten dienen Huverba binnen twee werkdagen nadat de
wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of
redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt, onder
nauwkeurige omschrijving van de klachten.
2.
Een kennisgeving dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst is niet
meer mogelijk indien wederpartij tot gebruik, verwerking of doorverkoop van het
geleverde is overgegaan.
3.
Tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien
blijkt dat derden iets aan het door Huverba geleverde hebben veranderd.
4.
Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de
wederpartij geheel noch ten dele op.
5.
Elk recht tot reclame vervalt indien de wederpartij niet of niet ten volle aan
het in dit artikel bepaalde voldoet en zal de wederpartij geacht worden het door
Huverba geleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.
6.
Op de wederpartij rust de bewijslast dat het geleverde, waarop de klacht
betrekking heeft, hetzelfde is als hetgeen door Huverba is geleverd.
7.
Op de wederpartij rust de bewijslast dat het geleverde niet beantwoordt aan de
overeenkomst.
8.
In ieder geval zal beoordeling of het geleverde beantwoordt aan hetgeen
daaromtrent is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand, waarin het
geleverde verkeert op het tijdstip van levering. Goederen/producten, waaromtrent
door wederpartij is gereclameerd, dienen door wederpartij zorgvuldig, ongebruikt
en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste
verzoek van Huverba voor nader onderzoek, door Huverba of door een door Huverba

aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Zonodig zal aan Huverba
prompt toegang worden verleend tot de plaats(en), waar de goederen zich
bevinden. De wederpartij zal er tevens voor zorgdragen eventuele schade zoveel
mogelijk te beperken en beperkt te houden. Alle redelijke werkelijk gemaakte
kosten van het door Huverba verrichte onderzoek ten behoeve van een dergelijke
beoordeling, zijn voor rekening van de wederpartij , in het geval de klachten
ongegrond blijken te zijn.
9.
Indien de wederpartij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde,
reclameert en zijn reclame betrekking blijkt te hebben op een aan Huverba toe te
rekenen tekortkoming, zal Huverba, te harer keuze, hetzij de betreffende
goederen vervangen, waarna de te vervangen goederen eigendom van Huverba worden,
hetzij een pro rata reductie op de prijs verlenen indien de onvolkomenheid of
tekortkoming slechts van ondergeschikte aard of slechts op een klein gedeelte
van de levering betrekking heeft. De wederpartij dient Huverba hiertoe een
redelijke termijn te gunnen.
10.
Aan het hiervoor in lid 9 bepaalde kan de wederpartij geen rechten ontlenen
indien en voor zover hij tegenover Huverba tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen.
Aansprakelijkheid:
Artikel 10.
1.
De aansprakelijkheid van Huverba tegenover de wederpartij voor – directe of
indirect – schade, die direct of indirect het gevolg is van de niet, niettijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van
enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting tegenover
wederpartij of derden is uitgesloten, tenzij en voor zover aan de zijde van
Huverba sprake zou zijn van opzet of grove schuld.
2.
De aansprakelijkheid van Huverba wordt opgeheven in het geval van overmacht aan
haar zijde, in welk geval Huverba wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid
van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat zij daartoe schadeplichtig is jegens de wederpartij.
3.
Indien een door Huverba ingeschakelde ondergeschikte en/of hulppersoon wordt
aangesproken terzake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van het
met wederpartij overeengekomene ten dienste van Huverba, zal hij het recht
hebben zich te beroepen op de door Huverba tegenover de wederpartij bedongen
aansprakelijkheidsbeperking of –uitsluiting.
4.
Wederpartij vrijwaart Huverba tegen elke actie van derden die aanspraak maken op
schadevergoeding, ongeacht de aard en omvang daarvan, die verband houdt met het
gebruik in de meest ruime zin van de door Huverba geleverde goederen.
Wederpartij ziet te dezer zake af van regres op Huverba.
5.

Indien aansprakelijkheid voor Huverba, met in acht neming van bovenstaande
bepalingen vaststaat, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
overeenkomend met 100% van het factuurbedrag waarop een eventuele toerekenbare
tekortkoming betrekking heeft.
Overmacht:
Artikel 11.
1.
Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan elke
omstandigheid buiten de wil en toedoen van Huverba, al dan niet ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de normale uitvoering van
de overeenkomst verhindert of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet
van Huverba kan worden verlangd. In ieder geval gelden de navolgende
omstandigheden, doch niet limitatief, als overmacht:
natuurrampen;
ziekten van epidemisch karakter;
oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en
voorbereidingen daartoe;
maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale
overheden;
stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen,
materialen, grondstoffen en/of halffabricaten;
blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder
begrepen;
vertraging door gebreken of schade aan productiemiddelen;
stakingen of arbeidsonlusten;
wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven;
wegvallen van voorzieningen door telecombedrijven.
2.
In geval van overmacht is Huverba gerechtigd, onverminderd de aan partijen
verder toekomende dwingendrechtelijke bepalingen, de tussen partijen gesloten
overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de nakoming van diens
verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door haar te bepalen
redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden.
3.
Indien een situatie van overmacht intreedt als de overeenkomst ten dele is
uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Huverba
tot aan dat moment te voldoen.
4.
Indien Huverba met meer dan één wederpartij een overeenkomst heeft gesloten
betreffende gelijke of gelijksoortige goederen en Huverba door een haar niet toe
te rekenen omstandigheid niet in staat is alle overeenkomsten ten volle na te
komen, is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst zij in
welke mate nakomt.
5.
In geval van overmacht is Huverba gerechtigd prijzen en/of leveringscondities

aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden.
Eigendomsvoorbehoud:
Artikel 12.
1.
Huverba behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij
afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Huverba tegen de
wederpartij mocht verkrijgen wegens tekort schieten van de wederpartij in één of
meer van zijn verplichtingen jegens Huverba dan wel dat deze vordering
voortspruit uit een door de wederpartij aan Huverba te betalen schadevergoeding.
2.
Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Huverba rust, kunnen slechts in het
kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
Het is de wederpartij niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
3.
In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Huverba niet nakomt dan
wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is
Huverba gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de
wederpartij of bij derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen
of weg te doen halen.
De wederpartij dient Huverba hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij
gebreke waarvan de wederpartij jegens Huverba een boete verbeurt van 10% van het
door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens
Huverba in gebreke blijft.
4.
De wederpartij verplicht zich jegens Huverba om in het geval derden rechten op
de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Huverba rust, willen vestigen dan
wel willen doen gelden, terstond Huverba hiervan op de hoogte te brengen en de
derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Huverba.
5.
De wederpartij verplicht zich jegens Huverba om binnen redelijke grenzen
medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Huverba ter bescherming van
haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
6.
Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van Huverba zijn, zolang de
koper nog enige betalingsverplichting jegens Huverba heeft, eigendom van
Huverba, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel
uit hoofde van
een bezitloos pandrecht waartoe de koper nu reeds voor alsdan ten behoeve van
Huverba een pandrecht vestigt. Op eerste verzoek van Huverba zal de wederpartij
zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.
Betalingsvoorwaarden:
Artikel 13.
1.
Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 45
dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk
bevestigd.
2.
Onverminderd aan Huverba verder toekomende rechten, is de wederpartij, in geval
van niet-tijdige betaling van het volledige aan Huverba verschuldigde bedrag,
dan wel in geval van enige andere toerekenbare tekortkoming van de wederpartij
in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Huverba, van rechtswege

tegenover Huverba in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
vereist zal zijn. Al hetgeen de wederpartij op dat tijdstip aan Huverba
verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar. De wederpartij is
dan jegens Huverba de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog
openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een
maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na
factuurdatum. Indien Huverba incassomaatregelen moet nemen ter incassering van
openstaande facturen, is de wederpartij tevens de buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd aan Huverba ter hoogte van 10% van de openstaande
vordering, met een minimum van € 275,=. Alle kosten die Huverba moet maken,
gerechtelijk en buitengerechtelijk, daaronder begrepen de kosten van juridische
bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het nietnakomen van de wederpartij van enige verplichting jegens Huverba, zijn voor
rekening van de wederpartij.
4.
In ieder geval is Huverba terzake van goederen die zij van de wederpartij onder
zich heeft, gerechtigd totdat haar totale vordering op de wederpartij is
voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Artikel 14.
1.
Op alle overeenkomsten van Huverba is Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen
als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen,
overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
Slotbepaling
1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor
de uitleg daarvan.
2. Indien Huverba afwijkt van een of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, betekent dit niet dat de overige bepalingen op de betreffende
overeenkomst niet van toepassing zijn, of dat Huverba het recht verliest
om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen te verlangen.
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene
voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van
nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet-overeengekomen
worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige
partijen blijven binden. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling
geldt alsdan een bepaling die door Huverba zou zijn bedongen, indien van
de oorspronkelijke bepaling wegens zijn ongeldigheid zou zijn afgezien.
4. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan vindt uitleg plaats "naar de
geest” van deze bepalingen.
5. Indien zich een situatie tussen partijen voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden is geregeld, dan dient ook deze situatie te worden

beoordeeld "naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

