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Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met 

een hoofdletter gehanteerd: 

Allinq: de besloten vennootschap Allinq Group B.V., gevestigd aan de 

Fahrenheitstraat 27, 3846 BM te Harderwijk, ingeschreven in het Han-

delsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08085412, en 

alle aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze entiteiten ver-

wijzen naar deze AVV. 

Artikel: een in deze AVV opgenomen artikel. 

AVV: deze algemene verkoopvoorwaarden. 

Goederen: alle goederen, grondstoffen, materialen, componenten, mo-

dules, assemblages en onderdelen daarvan die Allinq aan de Klant levert 

onder een Overeenkomst of Order. 

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Allinq een of-

ferte aanvraagt en/of met wie Allinq een Overeenkomst sluit en/of een 

Order aan Allinq verzendt. 

Order: iedere door de Klant aan Allinq (via de webshop) verzonden in-

kooporder met betrekking tot de levering van Goederen, althans iedere 

bevestiging van een door Allinq (buiten de webshop) uitgebrachte offerte 

door de Klant. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Allinq en de Klant tot 

stand komt met betrekking tot levering van Goederen. 

Partij: Allinq of de Klant afzonderlijk. 

Partijen: Allinq en de Klant gezamenlijk. 

Toeleverancier: de derde partij bij wie Allinq de Goederen bestelt die 

door de Klant bij Allinq zijn besteld.  

1.2 Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en vice versa. 

Woorden in de mannelijk vorm omvatten woorden in de vrouwe-

lijke vorm en vice versa.  

1.3 De in de aanhef van ieder Artikel gehanteerde termen zijn slechts 

ter ondersteuning; zij hebben geen invloed op de interpretatie 

van Artikelen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

1.4 Daar waar termen als ‘onder andere’, ‘onder meer’, ‘waaronder’, 

‘zoals’, ‘bijvoorbeeld’, ‘in ieder geval’ of ‘met inbegrip van’ zijn 

gebruikt, wordt niet bedoeld een limitatieve opsomming te ge-

ven.  

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze AVV zijn van toepassing op alle aanvragen van de Klant tot 

het uitbrengen van een offerte of aanbieding, een Order of een 

Overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden 

van de Klant, hoe dan ook genoemd, is expliciet uitgesloten.  

2.2 Als Partijen meer dan eens zaken met elkaar doen c.q. hebben 

gedaan, dan zijn deze AVV op alle offertes of aanbiedingen, een 

Order, een Overeenkomst of anderszins op de relatie tussen Al-

linq en de Klant van toepassing, ook al heeft Allinq niet in ieder 

van deze documenten expliciet naar de toepasselijkheid van deze 

AVV verwezen.   

2.3 De bepalingen uit deze AVV die naar hun aard zijn bestemd om 

ook na beëindiging van de Overeenkomst te blijven voortduren, 

blijven na beëindiging van de Overeenkomst onverkort van 

kracht.  

2.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze AVV of een tussen Partijen 

gesloten Overeenkomst zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen. In afwijking hiervan is Allinq 

bevoegd de inhoud van deze AVV eenzijdig te wijzigen, tenzij de 

redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzet. Allinq informeert 

Klant over een wijziging door de meest recente versie van de 

AVV aan Klant ter beschikking te stellen of op haar website c.q. 

in haar webshop te publiceren. 

Artikel 3 Kernwaarden Allinq 

3.1 De Klant voldoet aan alle toepasselijke nationale, Europese en 

internationale wet- en regelgeving betreffende onder meer anti-

corruptie, mensenrechten, arbeid, non-discriminatie, privacy, de 

bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, mede-

dinging, het milieu en export.  

Artikel 4 Bestellingen via de webshop 

4.1 De Klant plaatst een Order in de webshop van Allinq, welke Order 

door Allinq in behandeling wordt genomen. Het is Allinq toege-

staan de Order te wijzigen of te annuleren, bijvoorbeeld vanwege 

gewijzigde marktomstandigheden waardoor van Allinq niet 

verlangd kan worden de in de Order bestelde Goederen (onge-

wijzigd) te leveren. 

4.2 De webshop is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. 

Orders die op werkdagen voor 15:00 uur worden geplaatst, wor-

den in beginsel door Allinq nog diezelfde dag in behandeling ge-

nomen. Allinq kan een Order – bijvoorbeeld als gevolg van over-

macht – later in behandeling nemen, en doet expliciet géén toe-

zegging over de termijn waarbinnen zij Orders (uiterlijk) in be-

handeling neemt.  

4.3 De Klant kan in de webshop een Order plaatsen van ten hoogste 

€ 100.000,- exclusief BTW of een ander door Allinq vastgelegd 

maximumbedrag. Wenst de Klant een Order te plaatsen van een 

waarde hoger dan voornoemd maximumbedrag, dan dient de 

Klant overeenkomstig Artikel 5 hierover contact op te nemen met 

Allinq.  

4.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en omvang van 

alle Goederen en al het overige dat is opgenomen in de Order. 

Het is voor de Klant niet mogelijk om na het plaatsen van een 

Order in de webshop deze Order te wijzigen of te annuleren. Al-

linq is bovendien niet gehouden om eventuele (klaarblijkelijke) 

fouten in de Order te herstellen of om bestelde Goederen als ge-

volg van een foutieve Order terug te nemen. 

4.5 De Klant dient bestellingen zoveel mogelijk te bundelen in één 

Order. Over Orders met een waarde lager dan € 250,- exclusief 

BTW wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht 

door Allinq. Daarnaast is Allinq te allen tijde bevoegd de door de 

Toeleverancier in rekening gebrachte kosten (zoals administra-

tie-, bezorg- of orderkosten) aan de Klant door te belasten.  

4.6 Goederen kunnen in de webshop aangeboden worden tegen spe-

cifieke besteleenheden. De Klant dient in dat geval deze bestel-

eenheden in diens Order te respecteren. Allinq is bevoegd om de 

bestelde hoeveelheid Goederen eenzijdig aan te passen (en de 

hoeveelheid zowel naar boven als naar beneden af te ronden), 

indien de Klant de besteleenheden niet in acht heeft genomen.  

Artikel 5 Bestellingen buiten de webshop 

5.1 Indien de Klant overeenkomstig hetgeen bepaald is in Artikel 4.3 

een bestelling wenst te plaatsen met een waarde die hoger is dan 

het in Artikel 4.3 genoemde maximumbedrag, dan dient de Klant 

Allinq te verzoeken om een offerte uit te brengen. Op grond van 

dit verzoek kan Allinq ervoor kiezen om: i) een offerte uit te 

brengen, of ii) het in Artikel 4.3 genoemde maximumbedrag voor 

bestellingen in de webshop zoals geldt voor de Klant (eenmalig) 

te verhogen.  

5.2 Iedere door Allinq uitgebrachte offerte is vrijblijvend en is geldig 

gedurende vier (4) weken na de datum van het uitbrengen van 

deze offerte, tenzij de offerte expliciet anders bepaalt.  

5.3 Overeenstemming komt tot stand op het moment dat de Klant 

de offerte van Allinq bevestigt. Als de inhoud van de offerte van 

Allinq en de bevestiging daarvan door de Klant afwijken, dan pre-

valeert de inhoud van de offerte van Allinq boven de inhoud van 

de bevestiging van de Klant.  

Artikel 6 Overige verplichtingen van de Klant 

6.1 Allinq is niet gebonden aan gemaakte afspraken tussen de Klant 

en medewerkers van Allinq, voor zover deze medewerkers niet 

beschikken over een toereikende volmacht of procuratie. 

6.2 Als twee of meer Klanten de Overeenkomst gezamenlijk zijn aan-

gegaan of op redelijke gronden door Allinq mag worden aange-

nomen dat zij deze samen zijn aangegaan, dan zijn zij hoofdelijk 

aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende ver-

plichtingen.  

6.3 Wijzigingen in een Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tus-

sen Partijen overeengekomen worden. 

6.4 Het is de Klant niet toegestaan om de Goederen in te zetten bij 

werkzaamheden voor andere partijen dan voor Allinq. 

6.5 Het is de Klant niet toegestaan de Goederen door te verkopen 

aan derden.  

Artikel 7 Bestelling van haspels 

7.1 Indien de Klant een haspel bestelt, dan kan enkel een volle has-

pel worden besteld. 
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7.2 Een haspel kabel en/of (geleide) buis kan bij aflevering een af-

wijking op de lengte hebben van maximaal 5% ten opzichte van 

de gevraagde hoeveelheid. 

7.3 Kabels en (geleide) buizen worden op haspels geleverd. De has-

pels worden aan de Klant in bruikleen gegeven en blijven eigen-

dom van de Toeleverancier. De Klant dient een haspelregistratie 

te voeren en hierbij te registreren waar welk haspelnummer zich 

bevindt. 

7.4 De Klant dient een lege haspel aan te melden bij de Toeleveran-

cier ten behoeve van het retourneren van deze haspel en zal zijn 

volledige medewerking verlenen aan de retournering van de has-

pels waarop statiegeld wordt geheven. Alle kosten die voort-

vloeien uit het niet of niet tijdig retourneren van haspels waarop 

statiegeld wordt geheven, worden aan de Klant in rekening ge-

bracht. 

7.5 Allinq of de Toeleverancier int na zes (6) maanden statiegeld 

voor haspels die nog niet zijn geretourneerd. De Klant is gehou-

den dit statiegeld binnen veertien (14) dagen na ontvangst van 

de desbetreffende factuur te voldoen. 

Artikel 8 Levering 

8.1 Levering geschiedt door de Toeleverancier op het adres waar de 

Klant is gevestigd. Levering vindt derhalve plaats op de hoofd- 

of een nevenvestiging van de Klant in Nederland, maar uitdruk-

kelijk niet op een andere locatie, zoals een projectlocatie. De 

Klant is bevoegd Allinq te verzoeken een hoofd- of nevenvesti-

ging toe te voegen of te wijzigen. Allinq beoordeelt een verzoek 

op grond van onder meer de inschrijving van de Klant in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en informeert de 

Klant over het al dan niet opnemen van de verzochte hoofd- of 

nevenvestiging. 

8.2 Levering van de Goederen gebeurt door en voor rekening en ri-

sico van de Toeleverancier. Allinq is uitdrukkelijk niet verant-

woordelijk c.q. aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als 

gevolg van levering van de Goederen door de Toeleverancier.  

8.3 Indien in afwijking van Artikel 8.1 en 8.2 levering geschiedt door 

Allinq, dan levert Allinq conform de INCOTERMS 2020 DAP op de 

hoofd- of nevenlocatie van de Klant in Nederland.  

8.4 De Klant dient bij het plaatsen van de Order de gewenste datum 

van levering te vermelden. Deze gewenste datum van levering 

dient op geen enkele wijze als een fatale termijn te worden be-

grepen voor levering door Toeleverancier of Allinq, en dient 

slechts als leidraad voor het plannen van transport en levering.  

8.5 Aflevering en lossen vindt binnen de gebruikelijke werkuren en 

op werkdagen plaats, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeen-

gekomen en – bij levering door de Toeleverancier – is bevestigd 

door de Toeleverancier. De Klant dient bij aflevering en lossen 

aanwezig te zijn. Is de Klant niet aanwezig, dan kan niet afgele-

verd c.q. gelost worden en zal het extra transport bij de Klant in 

rekening worden gebracht. 

8.6 Allinq of Toeleverancier is bevoegd de Goederen in deelleverin-

gen te leveren.  

8.7 De Klant dient de Goederen na ontvangst binnen 24 uur te con-

troleren op juistheid en de ontvangst te melden in de webshop 

portal van Allinq. Afwijkingen en/of gebreken, alsmede het niet 

(volledig) ontvangen van een bevestigde levering, dienen binnen 

24 uur na ontvangst van de Goederen c.q. bevestiging van de 

aflevering van de Goederen in de webshop portal van Allinq te 

worden gemeld onder vermelding van “afwijking/gebrek”. De 

Klant dient hierbij alle relevante informatie, waaronder het vol-

gende, mee te sturen: 

- een kopie van de vrachtbrief/pakbon, onder vermelding 

van het artikelnummer; 

- een omschrijving van de afwijking, het gebrek en/of de 

klacht; 

- foto’s van de afwijking, het gebrek of de klacht. 

8.8 Bij zichtbare afwijkingen en/of gebreken bij aflevering dient de 

Klant de vrachtbrief te tekenen met daarop vermeld de opmer-

king “onder voorbehoud schade”. De Klant dient dan een kopie 

van deze vrachtbrief te bewaren. Indien de afwijkingen/gebreken 

dit rechtvaardigen, is de Klant tevens bevoegd de Goederen te 

weigeren. 

8.9 De Klant dient de Goederen op een deugdelijke manier op te 

slaan conform de voorschriften van de Toeleverancier of Allinq. 

De Klant dient de Goederen daarnaast afdoende te verzekeren 

voor transport en opslag.  

Artikel 9 Eigendom en risico 

9.1 Het eigendom van de Goederen wordt aan de Klant overgedra-

gen zodra de Goederen aan de Klant worden afgeleverd, mits alle 

vorderingen die Allinq op de Klant heeft of zal verkrijgen (op 

grond van artikel 3:92 lid 2 BW) volledig zijn betaald. De Klant 

is vanaf aflevering van de Goederen verantwoordelijk voor 

schade aan en/of diefstal van de Goederen. 

9.2 De Klant is verplicht de Goederen die onder eigendomsvoorbe-

houd zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als her-

kenbaar eigendom van Allinq te bewaren. 

9.3 Allinq is gerechtigd de Goederen die onder eigendomsvoorbe-

houd zijn geleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn terug te 

nemen, indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of 

dreigt te gaan verkeren. 

9.4 De Klant zal Allinq te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn 

terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Goederen en/of 

ter uitoefening van de rechten van Allinq. 

Artikel 10 Garantie 

10.1 Allinq garandeert dat de geleverde Goederen conform de op het 

productietijdstip geldende en in de productspecificatie opgeno-

men normen zijn geproduceerd. Tenzij uitdrukkelijk en schrifte-

lijk in de vorm van een garantiebewijs tussen Allinq en de Klant 

anders is overeengekomen, worden er geen verdergaande ga-

ranties op de Goederen verstrekt.  

10.2 De garantieperiode op de Goederen bedraagt twaalf (12) maan-

den, tenzij door de Toeleverancier expliciet een andere garantie-

periode is verstrekt en Allinq onder deze garantieperiode aan-

spraak kan maken op garantie bij de Toeleverancier.  

10.3 De garantieperiode gaat in op de datum van aflevering van de 

Goederen. Indien de Klant de afleverdatum van de Goederen niet 

bij Allinq kan aantonen, wordt de garantieperiode geacht te zijn 

ingegaan in op de datum waarop de Order waarop de Goederen 

betrekking hebben door de Klant is geplaatst. 

10.4 Indien door de Klant gebruik wordt gemaakt van deze garantie-

bepaling, dan gaat na vervanging of herstel van de Goederen 

géén nieuwe garantieperiode lopen.  

10.5 De Klant dient aanspraken op grond van deze garantiebepaling 

binnen twee (2) weken vanaf het moment dat de Klant bekend 

is geworden met de schade aan de Goederen of hier redelijker-

wijs bekend mee had moeten zijn schriftelijk bekend te maken 

bij Allinq. Na voornoemde termijn vervalt iedere aanspraak op 

garantie van de Klant.  

10.6 Gebreken die onder de garantie vallen, zullen naar keuze van 

Allinq door Allinq (of een door Allinq ingezette derde, waaronder 

Toeleverancier) worden weggenomen door reparatie of vervan-

ging van de gebrekkige Goederen. Alle kosten die uitgaan boven 

de enkele verplichting als in de voorgaande zin omschreven, zo-

als transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten voor 

demontage en/of montage, zijn voor rekening van de Klant.  

10.7 Iedere garantie van de Klant vervalt indien zich een van de vol-

gende omstandigheden voordoet: 

- het gebrek is het gevolg van normale slijtage, ondeug-

delijk c.q. onoordeelkundig gebruik, of niet c.q. onjuist 

uitgevoerd onderhoud; 

- de Klant heeft de Goederen anderszins niet conform de 

overeengekomen specificaties en geldende gebruiks-

voorschriften gebruikt c.q. onderhouden; 

- de gebreken zijn het gevolg van door de Klant of een 

door de Klant betrokken derde aangeleverde informatie, 

specificaties, berekeningen of door de Klant zelf ge-

bruikte andere producten; 

- de Goederen vertonen tekenen die wijzen op reparaties 

of andere ingrepen door de Klant of door derde partijen 

die niet schriftelijk door Allinq of Toeleverancier zijn 

goedgekeurd, voorafgaand aan die ingrepen.  

10.8 Allinq is niet gehouden gevolg te geven aan enig beroep op ga-

rantie zolang de Klant een of meer op hem rustende verplichtin-

gen niet (volledig) is nagekomen.  
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Artikel 11 Prijs en hoeveelheid 

11.1 Alle prijzen zijn in euro’s. Valutaverschillen hebben geen invloed 

op de overeengekomen prijs. Indien niet anders vermeld zijn 

prijzen exclusief de omzetbelasting. 

11.2 Alle in de webshop opgenomen prijzen zijn onderhevig aan wij-

zigingen, door te voeren door de Toeleverancier. Allinq is gerech-

tigd om wijzigingen in de prijs of andere kostprijsverhogende 

factoren die zich na het plaatsen van een Order voordoen aan de 

Klant in rekening te brengen, nadat daartoe overleg heeft plaats-

gevonden tussen Allinq en de Klant. 

11.3 Allinq en de Klant realiseren zich dat de Klant in voorkomende 

gevallen de Goederen gebruikt voor het verrichten van werk-

zaamheden in opdracht van Allinq. Wijzigingen in de prijzen van 

de Goederen zullen echter in geen enkel geval leiden tot wijzi-

gingen van de prijzen die Allinq aan de Klant betaalt; deze af-

spraken zijn separaat van deze AVV door Allinq en de Klant over-

eengekomen en worden niet beïnvloed door de onder deze AVV 

tot stand gekomen overeenkomsten tussen Allinq en de Klant. 

Artikel 12 Facturering en betaling 

12.1 Facturatie vindt plaats na levering van de Goederen aan de Klant. 

Betaling van de facturen door de Klant zal plaatsvinden binnen 

de betaaltermijn zoals genoemd in de facturen. 

12.2 Het staat Allinq te allen tijde vrij om in afwijking van het in Artikel 

12.1 gestelde te factureren en/of om, alvorens (verder) te pres-

teren, van de Klant te eisen dat (gedeeltelijk) vooruitbetaling van 

de overeengekomen bedragen plaatsvindt of dat de Klant een 

deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Al-

linq, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van 

de Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling 

van Allinq. 

12.3 Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder 

korting of inhouding worden voldaan. De Klant is niet bevoegd 

tot verrekening. De Klant heeft verder niet het recht om enige 

betalingsverplichting jegens Allinq op te schorten. Vragen over 

de factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant even-

eens niet op. 

12.4 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de Klant 

in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde 

ook, van Allinq op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

12.5 De Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen 

die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn 

betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van de 

op dat moment geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd 

met 5% per jaar. 

12.6 Indien de Klant jegens Allinq in verzuim is, is hij verplicht Allinq 

de gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig 

te vergoeden. 

12.7 Indien Allinq, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinnerin-

gen of andere verzoeken tot betaling aan de Klant richt, doen 

deze niet af aan het bepaalde in de Artikelen 12.4, 12.5 en 12.6. 

12.8 Ieder bedrag dat Allinq van de Klant ontvangt, zal allereerst 

strekken tot voldoening van die vorderingen die Allinq op de 

Klant mocht hebben ten aanzien van welke Allinq niet een eigen-

domsvoorbehoud conform Artikel 9 heeft gemaakt c.q. dit eigen-

domsvoorbehoud niet (meer) geldend kan maken. Daarna zal ie-

der bedrag dat Allinq van de Klant ontvangt allereerst strekken 

ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente, schade en 

kosten. 

Artikel 13 Verrekening en opschorting 

13.1 Allinq is bevoegd tot verrekening van de bedragen die zij ver-

schuldigd is aan de Klant met de bedragen die de Klant verschul-

digd is aan Allinq of een aan haar gelieerde onderneming, waar-

toe ook een minderheidsdeelneming van Allinq of een aan Allinq 

gelieerde onderneming behoort. 

13.2 De Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht zijn verplich-

tingen op grond van de Overeenkomst op te schorten of te ver-

rekenen. Voorts doet de Klant afstand van een hem eventueel 

toekomend retentierecht.  

13.3 Allinq is, onverminderd de (opschortings-) rechten die haar toe-

komen, gerechtigd haar verplichtingen op te schorten als de 

Klant tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van 

zijn verplichtingen.  

Artikel 14 Beëindiging 

14.1 Allinq heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

beëindigen als sprake is van een tekortkoming van de Klant in 

de nakoming van zijn verplichtingen en de Klant deze tekortko-

ming na een schriftelijke ingebrekestelling van Allinq met daarin 

een redelijke termijn alsnog niet heeft hersteld.  

14.2 Allinq heeft bovendien het recht om de Overeenkomst onmiddel-

lijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hiervoor een 

schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig 

is, in de volgende gevallen: 

- als de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn ver-

plichtingen onder de Overeenkomst en herstel niet 

(meer) mogelijk is; 

- als Allinq uit mededelingen of gedragingen van de Klant 

moet afleiden dat deze in de nakoming van zijn verplich-

tingen zal blijven tekortschieten; 

- als de Klant zich niet aan de geldende veiligheidsvoor-

schriften houdt, een wettelijk voorschrift schendt of een 

boete of andere (administratieve) maatregel opgelegd 

krijgt, anderszins frauduleuze handelingen pleegt of Ar-

tikel 3 niet naleeft; 

- in het geval van een (aanvraag tot): 

(i) faillissement; 

(ii) (voorlopige) surséance van betaling; 

(iii) (gedeeltelijke) liquidatie of andere bedrijfsbeëindi-

ging; 

(iv) onder curatele stelling;  

van de Klant of de (rechts-) persoon die zich voor de 

verplichtingen van de Klant garant heeft gesteld of ze-

kerheid heeft verstrekt. 

- bij gehele of gedeeltelijke overdracht van (onderdelen 

van) de onderneming van de Klant of de zeggenschap 

daarover, het geheel of gedeeltelijk stilleggen van de on-

derneming of bedrijfsuitoefening; 

14.3 Allinq informeert de Klant schriftelijk – waaronder ook per e-mail 

wordt verstaan – over de beëindiging van de Overeenkomst. 

14.4 Alle vorderingen die Allinq op de Klant mocht hebben of verkrij-

gen als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst, inclu-

sief eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, 

zijn terstond en geheel opeisbaar. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

15.1 Indien Allinq aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijk-

heid beperkt tot hetgeen in dit Artikel is geregeld. 

15.2 Allinq is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard 

dan ook, die (mede) het gevolg is van het niet juist, niet tijdig of 

niet volledig nakomen door de Klant van verplichtingen rustend 

op de Klant op grond van de Overeenkomst of deze AVV. 

15.3 Allinq is slechts aansprakelijk voor directe schade die de Klant 

lijdt en die toerekenbaar is aan Allinq. De aansprakelijkheid van 

Allinq is daarbij te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag 

dat ter zake door haar verzekeraar onder haar aansprakelijk-

heidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden ook 

geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden 

verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Allinq wordt be-

perkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende Order. 

15.4 Allinq is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indi-

recte schade wordt in ieder geval verstaan: gevolgschade, op-

zichtschade, zuivere vermogensschade, gederfde winst en/of 

omzet, reputatieschade, verminderde goodwill, stagnatie van be-

drijf c.q. productie, transportkosten, kosten in verband met re-

call-acties en immateriële schade. 

15.5 Allinq is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) ver-

oorzaakt is door het niet juist, niet tijdig of niet volledig opvolgen 

door de Klant van instructies en adviezen van Allinq of door haar 

ingeschakelde derden. 

15.6 De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijk-

heid van Allinq gelden niet indien de schade aantoonbaar is te 

wijten aan opzet of grove schuld van Allinq. 

15.7 Indien en voor zover de Klant enig aan de Overeenkomst ver-

bonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade 

onder die verzekering te vorderen en Allinq te vrijwaren voor 

verhaalsaanspraken van de verzekeraar. 
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15.8 Het bepaalde in dit Artikel alsmede alle andere beperkingen en 

uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze AVV gelden 

mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Allinq zich 

bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 

15.9 De Klant is steeds aansprakelijk voor schade aan en verlies van 

aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen. 

15.10 Het recht van de Klant op schadevergoeding vervalt drie (3) 

maanden na het moment waarop de gebeurtenis zich heeft voor-

gedaan waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waar-

voor Allinq aansprakelijk is.  

Artikel 16 Overmacht 

16.1 Een tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen onder 

de Overeenkomst is niet aan Allinq toe te rekenen als sprake is 

van een gebeurtenis die buiten haar macht of invloed ligt. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij oorlog, brand, overstroming, over-

heidsmaatregelen, natuurrampen, staking of oproer. In dat geval 

wordt gesproken over overmacht. 

16.2 Bij overmacht is Allinq gerechtigd de uitvoering van de Overeen-

komst gedurende de overmachtssituatie op te schorten, onder 

de voorwaarde dat de Klant direct van de overmachtssituatie op 

de hoogte wordt gesteld en Allinq alles in het werk stelt om de 

gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. 

16.3 Allinq is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen als de over-

machtssituatie langer dan vier (4) weken voortduurt. De Klant is 

gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen als de overmachtssi-

tuatie langer dan drie (3) maanden voortduurt. 

Artikel 17 Rechts- en forumkeuze 

17.1 Op deze AVV en op iedere tussen Partijen tot stand gekomen 

Overeenkomst is met uitsluiting het Nederlands recht van toe-

passing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdruk-

kelijk uitgesloten. 

17.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze AVV of een Overeen-

komst of in verband met deze AVV of een Overeenkomst ont-

staan tussen Partijen, worden exclusief beslecht door de be-

voegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. 

Artikel 18 Overige bepalingen 

18.1 De bepalingen uit deze AVV ontheffen de Klant niet van zijn ver-

plichtingen en aansprakelijkheden op grond van de wet en be-

perken Allinq niet in haar bevoegdheden op grond van de wet.  

18.2 Het is de Klant niet toegestaan rechten en plichten op grond van 

een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen of met 

beperkte rechten te bezwaren. Dit beding heeft goederenrechte-

lijke werking. 

18.3 Als een bepaling uit deze AVV nietig, vernietigbaar, naar maat-

staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of an-

derszins ongeldig is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid 

van de overige bepalingen uit een Overeenkomst of deze AVV. 

Partijen vervangen in dat geval de ongeldige bepaling door een 

bepaling die geldig is en die de inhoud en strekking van de on-

geldige bepaling het best benadert. 


