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ALGEMENE VOORWAARDEN 

gedeponeerd op 16 juni 2005, ter griffie van de Rechtbank te Almelo onder nummer 21/2005. 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de heer J. Roozeboom h.o.d.n. Rocar-Tech en/of Rocar-Tech B.V., verder te noemen Rocar-

Tech, met haar wederpartij, verder koper genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle 

door Rocar-Tech gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk 

is afgeweken.  

1.2. Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen 

2.1. Alle door Rocar-Tech gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid. 

2.2. Elke opdracht wordt door Rocar-Tech aanvaard onder de stilzwijgende voorwaarde, dat uit eventueel in te winnen informatie voldoende 

kredietwaardigheid van de koper blijkt. Rocar-Tech is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of verder te leveren, van de koper zekerheid te 

vorderen voor tijdige en algehele nakoming van haar betalings- en overige verplichtingen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft, is Rocar-

Tech van haar verplichting tot levering ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.  

2.3. Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens Rocar-Tech is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging 

gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven. 

2.4. Ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en 

grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, zoals omzetbelasting, dan 

wel andere heffingen en eveneens exclusief verzend-, vervoers- en verpakkingskosten en extra handelingen in het productieproces, tenzij 

uitdrukkelijk anders is vermeld. Een verhoging of verlaging in één of meerdere der kostenfactoren kan door Rocar-Tech worden verrekend, 

althans – in geval koper een particulier is - eerst na drie maanden. 

2.5. Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, monsters, dan wel anderssoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door Rocar-

Tech gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een garantie gelden. 

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rocar-Tech niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een 

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

 

Artikel 3. Levering 

3.1. Alle zaken reizen – af fabriek/winkel/magazijn - voor risico van de koper, behoudens in het geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wetboek en levering 

wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Rocar-Tech is vrij in de keuze van het 

transportmiddel en koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling. 

3.2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering bij orders met een grotere waarde dan  € 250,00 exclusief BTW franco huis. Wanneer er als 

leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms 

van toepassing zijn. 

3.3. Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele 

bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan Rocar-Tech. Koper is gehouden de zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoeda-

nigheid te controleren. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen bij aankomst van de zaken direct bij levering op de retour te 

zenden vrachtbrief te worden aangetekend en dienen gefotografeerd te worden. Vrachtbrief en foto’s dienen vervolgens aan Rocar-Tech te 

worden aangeboden binnen acht dagen na ontvangst van de zaken. 

3.4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden  

 bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname 

weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor 

risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

 

Artikel 4. Levertijd 

4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge- 

 komen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Rocar-Tech derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  

4.2 Goederen waarvan de levering plaatsvindt, nadat Rocar-Tech in gebreke is gesteld, kunnen door de koper worden geweigerd, danwel binnen 5 

dagen na ontvangst op kosten van Rocar-Tech worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de goederen alsnog te hebben 

aanvaard. 
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Artikel 5. Deelleveringen 

 Het is Rocar-Tech toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. 

Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Rocar-Tech bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 

Artikel 6. Technische eisen enz. 

 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Rocar-Tech er slechts dan verantwoordelijk voor dat de te 

leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten 

worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland en gestelde eisen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Ook 

alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het 

sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld. 

 

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden 

 Indien door Rocar-Tech een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze 

van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld 

dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

 

Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken 

Rocar-Tech is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken voor zover deze afwijkingen volgens 

usance in de branche algemeen geaccepteerd worden. 

 

De koper heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie 

welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak. 

 

 Artikel 9. Garantie 

Ten aanzien van geleverde zaken die door ons van derden worden betrokken en waarvoor een fabrieksgarantie geldt, zijn alleen de 

garantiebepalingen van de fabriek van toepassing en worden de rechten op garantie door ons aan de koper overgedragen. Van iedere eventuele 

fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde zaken stellen wij de koper desverlangd op de hoogte. Ons deugdelijk lijkende 

garantieaanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij ondersteunen. Indien geen fabrieksgarantie geldt, wordt door Rocar-Tech geen garantie 

gegeven, behoudens aan consumenten (natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf). Voor consumenten geldt 

een garantietermijn van zes maanden.  

Bij reparatie geldt een eventuele garantie enkel en alleen voor de vervangen onderdelen. 

Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Rocar-Tech aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 

(Aansprakelijkheid). 

De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.  

 

Artikel 10. Recht van reclame 

Reclames dienen uitsluitend schriftelijk plaats te vinden.  

Het recht over zichtbare en wezenlijke afwijkingen te reclameren vervalt, indien de koper niet binnen 8 dagen na de levering reclameert. Bij niet-

zichtbare en wezenlijke gebreken binnen 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Het recht van 

reclame vervalt, indien de geleverde goederen geheel, of gedeeltelijk zijn verwerkt. 

De partij, waartegen koper bezwaar maakt, moet totdat Rocar-Tech deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht 

is te doen - in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.  

Overschrijding van bovenstaande termijn heeft verval van alle aanspraken tot gevolg. Schades tot 2% van de goederenwaarde kunnen niet 

worden gereclameerd. 

 

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst 

11.1 Een overeenkomst tussen Rocar-Tech en de koper wordt beëindigd door iedere tekortkoming van de koper in de nakoming van deze 

overeenkomst, onverminderd het recht van Rocar-Tech om schadevergoeding te vorderen.  

11.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van Rocar-Tech op de koper 

onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist,  zonder tot enige schadevergoeding gehouden te 

zijn, onder andere in de volgende situaties: 
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Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Rocar-Tech zich bij de uitvoering van de 

overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate 

bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd; 

indien na het sluiten van de overeenkomst aan Rocar-Tech omstandigheden ter kennis komen die Rocar-Tech goede grond geven te vrezen dat 

de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

indien Rocar-Tech de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft 

dan wel onvoldoende is; 

ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt 

of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de koper van toepassing wordt verklaard; 

ingeval de koper overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld; 

indien de koper ondanks aanmaning, per aangetekende brief verzonden met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploit, in verzuim 

blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn; 

indien de koper zijn handelingsbekwaamheid – om welke reden dan ook – verliest, dan wel op zijn (on)roerende goederen of op de geleverde 

goederen beslag is of wordt gelegd en dat niet binnen twee weken wordt opgeheven; 

indien de koper het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten. 

 

In geval a is Rocar-Tech bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. In de geval b tot en met h is Rocar-Tech bevoegd de verdere 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Rocar-Tech 

schadevergoeding te vorderen.  

11.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor door Rocar-Tech geleden 

schade, onder meer bestaande uit winstderving. 

11.4 Een kennisgeving als bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt als kennisgeving van ontbinding en ontbonden verklaring van alle tussen Rocar-Tech en 

de koper gesloten overeenkomsten.   

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 De door Rocar-Tech geleverde zaken blijven het eigendom van Rocar-Tech totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Rocar-Tech 

gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: 

 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, 

 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Rocar-Tech verrichte of te verrichten diensten, 

 - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). 

Door Rocar-Tech afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Rocar-Tech gerechtigd afgeleverde 

zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te 

doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per 

dag. 

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Rocar-Tech zo snel 

als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 

De koper verplicht zich op eerste verzoek van Rocar-Tech: 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en 

tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan 

Rocar-Tech op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Rocar-Tech 

geleverde zaken te verpanden aan Rocar-Tech op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Rocar-Tech; 

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Rocar-Tech ter bescherming van haar eigendomsrecht 

met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

12.6 Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na 

voorafgaande schriftelijke toestemming aan Rocar-Tech worden geretourneerd. 
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Artikel 13. Prijsverhoging 

Indien Rocar-Tech met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Rocar-Tech niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Rocar-Tech mag 

de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% 

bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 14. Betaling 

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, 

- door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Rocar-Tech; 

door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening van Rocar-Tech. 

 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het 

opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. In een 

zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die met betrekking tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar, terwijl de 

reeds in de prijs verrekende contante betalingskorting van 2% alsdan vervalt.  

14.2 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats 

van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

14.3 Reparaties worden uitsluitend verricht tegen contante betaling of automatische incasso. 

14.4 IJkcertificaten worden pas afgegeven nadat de factuur terzake volledig betaald is.  

 

Artikel 15. Incassokosten 

De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering worden berekend overeenkomstig het rapport Voor-werk II van 

de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in november 2000, dan wel overeenkomstig 

een “update” van dit rapport. Uit het enkele feit, dat Rocar-Tech zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de 

hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen 

het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van een faillis-

sementsaanvrage verschuldigd. 

De koper is jegens Rocar-Tech de door Rocar-Tech gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. 

Dit geldt alleen indien Rocar-Tech en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een 

gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het 

ongelijk wordt gesteld. 

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

16.1. Mededelingen zijdens Rocar-Tech betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de gevoerde producten binden Rocar-Tech eerst, nadat 

deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe, als 

indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door Rocar-Tech geleverde producten wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor 

zover deze althans niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rocar-Tech. Rocar-Tech dient immer de gelegenheid te 

worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren. 

16.2. Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade 

dan ook. 

16.3. Mochten op door Rocar-Tech gevoerde producten door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, 

waaraan deze producten, ten bewijze van koper, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van Rocar-Tech nimmer verder kunnen 

gaan, dan de aanspraken, welke Rocar-Tech jegens de fabrikant geldend kan maken. 

16.4. Koper vrijwaart Rocar-Tech van alle aansprakelijkheid welke op Rocar-Tech jegens derden zou kunnen rusten terzake door Rocar-Tech aan koper 

geleverde producten en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Rocar-Tech. 

16.5. Door Rocar-Tech geleverde producten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefon-

dervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en bewuste roekeloosheid wordt terzake geen 

aansprakelijkheid aanvaard. 

16.6. Terzake van dosering en toepassing door de koper van door Rocar-Tech geleverde producten, noch terzake van onoordeelkundig gebruik, noch 

ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard. 

16.7. Rocar-Tech is niet aansprakelijk voor de functionele geschiktheid (de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het 

volgens het ontwerp van koper is bestemd) van de door koper voorgeschreven materialen. 

16.8. Ingeval door Rocar-Tech geleverde materialen niet deugdelijk mochten functioneren, dient koper Rocar-Tech te allen tijde in de gelegenheid te 

stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Rocar-Tech is in geen geval tot meer gehouden dan tot herlevering, dan wel tot  
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vergoeding van een schade, welke nimmer hoger zal zijn dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitge-

sloten. 

16.9. Rocar-Tech is niet aansprakelijk voor indirecte schade, ook niet voor schade die derden lijden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens opzet en grove schuld. 

16.10. De aansprakelijkheid van Rocar-Tech is nimmer verdergaand dan (primair) het bedrag van de door de assuradeur van Rocar-Tech in het 

voorkomende geval te verstrekken uitkering en (subsidiair) de hoogte van het factuurbedrag. 

Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is Rocar Tech niet aansprakelijk. 

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld 

van Rocar Tech of haar leidinggevende ondergeschikten. 

 

Artikel 17. Overmacht 

17.1. Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk 

onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht. 

17.2. Ingeval van overmacht is Rocar-Tech niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij 

voortdurende overmacht is Rocar-Tech bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is koper wel gehouden de 

voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan Rocar-Tech te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, 

wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van een 

tijdelijke overmachtssituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd. 

 

Artikel 18. Geschilbeslechting 

 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Rocar-Tech, in geval de 

Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. Rocar-Tech blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens 

de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks 

verklaart.  

 

Artikel 19. Toepasselijk recht 

 Op elke overeenkomst tussen Rocar-Tech en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden 

Rocar-Tech is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van 

inwerkingtreden.  

Rocar-Tech zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden 

wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

 

 Artikel 21: Conversie 

Indien enig bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene 

voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Rocar Tech en koper in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht 

worden genomen. 


