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Import en exportonderneming / groothandel in Aziatische producten 
 
 
 
Artikel 1  Toepasselijkheid 
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
schriftelijk of mondeling overeengekomen verkopen en 
leveringen door Amboina B.V. aan haar afnemers. 
Van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen 
tussen Amboina B.V. en haar afnemers, bindt Amboina B.V.  
zich slechts indien en voor zover deze bedingen schriftelijk tussen partijen zijn 
overeengekomen. 
 
Artikel 2  Totstandkoming van een levering 
Ieder aanbod van Amboina B.V. is vrijblijvend, tenzij tussen haar en haar 
afnemers schriftelijk anders is overeengekomen. 
Een levering komt tot stand door het schriftelijk of mondeling aanvaarden door 
de afnemer, van een door Amboina B.V. gedaan aanbod. 
Amboina B.V. kan door haar afnemers niet aan haar aanbiedingen gehouden 
worden indien deze, naar termen van redelijkheid en 
billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen konden 
weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een 
kennelijke vergissing of een verschrijving bevat. 
 
Artikel 3  Transport en levertijd 
Leveringen binnen Nederland worden in beginsel binnen 7 dagen na opdracht 
geleverd. 
Leveringen buiten Nederland worden in beginsel binnen dertig dagen na 
opdracht geleverd. 
Leveringen binnen Nederland zijn franco, buiten Nederland worden 
transportkosten separaat in rekening gebracht. 
 
Artikel 4  Betaling 
De prijzen worden uitgedrukt in Euro’s. 
Betaling van leveringen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de datum van 
de factuur. 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amboina B.V. is het de 
afnemer niet toegestaan zijn / haar betalingsverplichting jegens 
haar te verrekenen met een vordering van de afnemer op haar uit welke hoofde 
dan ook, of zijn / haar betalingsverplichting jegens Amboina B.V.  
op te schorten. 
Indien de in dit artikel bedoelde betalingstermijn verstrijkt zonder dat betaling 
heeft plaatsgevonden, is de afnemer, zonder dat daarvoor een 
ingebrekestelling is vereist, in verzuim. 
De afnemer, die in verzuim is, is over het door afnemer verschuldigde bedrag een 
vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand vanaf 



de dag waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de dag van algehele 
voldoening. Ingeval Amboina B.V. buitengerechtelijke of  
gerechtelijke incassomaatregelen jegens afnemer treft, is afnemer aan Amboina 
B.V. vergoeding van gemaakte incassokosten verschuldigd 
met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag. 
 
Artikel 5  Garantie 
Amboina B.V. garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de wettelijke 
eisen. 
Deze garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de 
producten verwacht mag worden of gedurende de 
houdbaarheidsperiode vermeld op het product. 
Er zal geen garantie worden gegeven op goederen waarvan het gebrek of de 
gebreken is / zijn veroorzaakt door onverstandig of onjuist 
gebruik of wanneer er wijzigingen aan de goederen zijn toegebracht of getracht 
toe te brengen, en / of gebruikt zijn voor doeleinden 
waarvoor zij niet waren bestemd, zonder schriftelijke toestemming van Amboina 
B.V.  
 
Artikel 6  Klachten 
Klachten inzake het afgeleverde product dienen schriftelijk binnen vijf 
werkdagen na bezorging te geschieden, indien er in Nederland 
geleverd is, uiterlijk binnen tien werkdagen indien er buiten Nederland geleverd 
is, bij gebreke waarvan het afgeleverde aan de 
overeenkomst wordt geacht te beantwoorden en door de afnemer wordt geacht 
te zijn geaccepteerd. 
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Amboina B.V. ter 
hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het 
ontbrekende, herstel van het afgeleverde of vervanging van het afgeleverde 
product dan wel tot teruggave van een evenredig deel van de betaling. 
Door opdrachtgever kunnen (af)geleverde zaken slechts in overleg met en na 
toestemming van Amboina B.V. worden geretourneerd. De retourzending dient  
te worden gezonden aan het kantooradres van Amboina B.V. Alle kosten 
verbandhoudende met een retourzending komen voor rekening van 
opdrachtgever. 
 
Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud 
Amboina B.V. is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij de afnemer of 
diens houder op te doen eisen indien de koper zijn / haar 
verplichtingen niet nakomt. 
De betalingsverplichting van de goederen waarvan de houdbaarheidsdatum 
blijkt te zijn verstreken zullen te allen tijde alsnog moeten 
worden voldaan. 
 
Artikel 8  Aansprakelijkheid 
Amboina B.V. aanvaardt beperkte aansprakelijkheid voor door de afnemer 
geleden schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door 
haar geleverde goederen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde 
eisen, dan wel het gevolg is van verkeerde levering. 



Aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt blijven tot de factuurwaarde. 
 
Artikel 9  Overmacht 
Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is niet aan Amboina 
B.V. toe te rekenen indien er sprake is van overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Amboina B.V. 
geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan of kon hebben en 
die het onmogelijk heeft gemaakt de overeenkomst behoorlijk na te komen, 
waaronder oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, 
werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder 
in ieder geval in- en uitvoerverboden, bedrijfsstoringen e.d.. 
De afnemer kan in ieder geval van overmacht aan de kant van Amboina B.V. geen 
vergoeding van door hem geleden schade vorderen. 
Amboina B.V. is in geval van overmacht van haar kant gerechtigd om te hare 
keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. 
 
Artikel 10  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle overeenkomsten tussen Amboina B.V. en haar afnemers en alsmede 
uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden 
voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden berecht  
door de gewone civiele rechter te Utrecht, tenzij Amboina B.V. de voorkeur geeft 
aan de rechter van de domicilie van opdrachtgever. 
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