
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
 
1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Sunlee Europe, Zalmweg 34H, 4941 VX gevestigd en kantoorhoudend te Raamdonksveer, gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel. 
2. Afnemer: een natuurlijke of rechtspersoon waarmee Sunlee Europe een overeenkomst is aangegaan tot levering van 

diensten en/of goederen. 
3. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Sunlee Europe en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop. 

 
2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sunlee Europe en Afnemer, waaronder 
begrepen aanbiedingen en overeenkomsten. 

2. Door aanvaarding van een door Sunlee Europe gedaan aanbod, aanvaardt Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze 
algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele door Afnemer gehanteerde (algemene) voorwaarden. 

3. Afwijkende bedingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
aanvaard door Sunlee Europe. Een overeengekomen afwijkende beding heeft slechts betrekking op de levering waarvoor 
deze is afgesproken. 

 
3. Aanbod, aanvaarding en wijziging 

1. Alle aanbiedingen door of namens Sunlee Europe gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Acceptaties 
van aanbiedingen en bestellingen door Afnemer zijn onherroepelijk. 

2. Een overeenkomst tussen Sunlee Europe en Afnemer komt tot stand op het moment dat Sunlee Europe de aanvaarding van 
het aanbod schriftelijk heeft bevestigd, op het moment dat Sunlee Europe met de uitvoering van de overeenkomst is 
begonnen of op het moment dat Sunlee Europe voor de betreffende overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt. 

3. Bezwaren in de orderbevestiging dienen binnen 1 werkdag na datum van de bevestiging door Afnemer schriftelijk kenbaar 
te zijn gemaakt. Indien Afnemer niet binnen voornoemde termijn bezwaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht 
juist en volledig te zijn weergegeven. 

4. Wijzigingen in een overeenkomst door Afnemer, van welke aard ook, komen voor rekening van Afnemer. 
 
4. Levering en termijnen 

1. De levering vindt plaats af-fabriek(magazijn) van Sunlee Europe, tenzij schriftelijk een ander vorm van levering is 
overeengekomen. Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het magazijn voor rekening en risico van Afnemer, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De overeengekomen termijnen zijn niet fataal en binden Sunlee Europe niet, tenzij Sunlee Europe en Afnemer schriftelijk 
anders overeenkomen. Het staat Sunlee Europe vrij de bestelling in meerdere gedeelten te leveren. 

3. Bij een overeengekomen termijn is Sunlee Europe pas in verzuim nadat Afnemer haar in gebreke heeft gesteld en een 
redelijke termijn gesteld heeft alsnog te leveren. 

4. Indien Sunlee Europe zorg draagt voor het transport van de goederen, dan bepaalt Sunlee Europe de wijze van vervoer, 
Afnemer is verplicht de goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. 
Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het magazijn voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de maximale lostijden worden de extra los-uren in rekening gebracht. 

5. Indien een levering plaats af-fabriek(magazijn) van Sunlee Europe overeengekomen wordt, geldt de mededeling dat de door 
Afnemer gekochte goederen voor vervoer gereed zijn als levering. Indien Afnemer de goederen niet binnen twee werkdagen 
na datum van deze mededeling heeft afgehaald aan het door Sunlee Europe opgegeven adres, dan is Sunlee Europe bevoegd 
de goederen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan derden te verkopen. Afnemer blijft de koopsom 
vermeerderd met de wettelijke rente en kosten verschuldigd, in een voorkomend geval te verminderen met de netto-
opbrengst van de verkoop aan voornoemde derden. 

 
5. Keuring en reclame 

1. Afnemer dient bij levering de goederen direct te controleren op aantoonbare gebreken. Elke klacht ter zake zichtbare 
gebreken moet binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Sunlee Europe worden medegedeeld. In geval van 
verborgen gebreken moet de klacht binnen 2 werkdagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 15 werkdagen na aflevering 
schriftelijk aan Sunlee Europe worden medegedeeld. Recht van reclame vervalt indien Afnemer onvoldoende medewerking 
verleent aan Sunlee Europe om onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal Sunlee Europe in de 
gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen. 

2. Afnemer kan niet reclameren indien het goed is gebruikt of verwerkt, tenzij Afnemer aantoont dat de gebreken pas bij gebrek 
of verwerking konden worden vastgesteld. 

3. Gebreken aan een deel van de goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij of tot weigering van het 
overige deel van de partij. 

4. Indien tijdig en een recht van reclame gegrond is, dan zal Sunlee Europe de gebrekkige goederen naar eigen keuze herstellen, 
vervangen of het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren. De Afnemer is niet gerechtigd tot verdere 
schadevergoeding en/of ontbinding. 



 
 
 
 
 
6. Prijzen 

1. Alle prijzen (in prijsopgaven, offertes, kortingsoverzichten etc.) zijn exclusief omzetbelasting. 
2. Sunlee Europe behoudt zich het recht prijzen tussentijds te wijzigen. Sunlee Europe is gerechtigd de overeengekomen prijs 

te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen. Onder 
kostprijsverhogende elementen worden in ieder geval verstaan door leveranciers van Sunlee Europe berekende 
prijsstijgingen, overheidsmaatregelen, verhoging van lonen, valutakoersen, belastingen, rechten, sociale lasten en andere 
heffingen. 

3. Indien Sunlee Europe op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot verhoging van de prijs, dan heeft Afnemer 
het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren onverwijld nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is 
gesteld en tegen vergoeding van de door Sunlee Europe gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de 
geannuleerde opdracht is geleverd blijft Afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd. 

 
7. Betaling 

1. Betaling aan Sunlee Europe dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Sunlee Europe daartoe op 
haar factuur of offerte vermelde bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Sunlee Europe is 
bevoegd bedragen die zij van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Sunlee Europe verschuldigd is of 
zal zijn aan Afnemer. 

3. Sunlee Europe is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van de koopprijs te verlangen dan wel enige vorm van zekerheid 
voor haar betaling te vorderen. Bij gebreke van voldoening hiervan door Afnemer heeft Sunlee Europe het recht zonder 
nadere ingebrekestelling haar prestatie op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

4. In geval Afnemer één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijd of niet volledig nakomt, is hij zonder een verdere 
ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand over het totale openstaande bedrag inclusief BTW, gerekend 
vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt 
aangemerkt. Alle onder de invordering vallende kosten, zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten 
bedragen 15% van het te innen bedrag met een minimum van €250,-. 

5. Gedane betalingen door de Afnemer worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde kosten, vervolgens met 
verschenen rente en ten slotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer 
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
8. Eigendomsvoorbehoud 

1. Sunlee Europe behoudt zich de eigendom van de goederen zolang Afnemer de op hem rustende verplichtingen nog niet 
heeft voldaan, waaronder de verplichting tot betaling van door Afnemer verschuldigde bedragen uit voorgaande 
overeenkomsten met Sunlee Europe. 

2. De Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, indien en voor zover noodzakelijk, te 
vervreemden of te bezwaren behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Uitzondering geldt voor de situatie 
waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval vervreemding binnen de normale 
uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Sunlee Europe mee te werken aan 
de vestiging van een pandrecht op vorderingen die Afnemer uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn afnemers 
verkrijgt of zal verkrijgen. 

3. Afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als 
herkenbare eigendom van Sunlee Europe te bewaren. 

4. Sunlee Europe is gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen bij Afnemer aanwezige goederen gelijk 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, wanneer Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in dit 
artikel lid 1 bedoelde verplichtingen. Indien Sunlee Europe gebruik maakt van haar recht tot terugneming wordt de 
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden onverminderd het recht van 
Sunlee Europe op vergoeding van schade en kosten. 

 
9. Verplichtingen Afnemer 

1. De Afnemer zorgt dat Sunlee Europe tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde 
gegevens en relevante specificaties. 

2. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, 
komen de daaruit voor Sunlee Europe voortvloeiende kosten en schaden voor rekening van Afnemer. 

 
10. Aansprakelijkheid 

1. Sunlee Europe sluit iedere aansprakelijkheid voor schade jegens Afnemer uit, daaronder begrepen alle directe en indirecte 
schade, van personen in dienst van Sunlee Europe of door Sunlee Europe ingeschakelde hulppersonen. 

2. In alle overige gevallen waarin Sunlee Europe in weerwil van het in voorgaande lid bepaalde gehouden is tot betaling van 
schadevergoeding zal deze, behoudens in geval van grove schuld of opzet van personen in dienst van Sunlee Europe of door 
Sunlee Europe ingeschakelde hulppersonen nooit hoger zijn dan, dan de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, 



 
indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Sunlee Europe, het bedrag dat daadwerkelijk 
door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Voor overige schade, in ruimste zin, is Sunlee Europe niet aansprakelijk. 

3. Afnemer vrijwaart Sunlee Europe, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde 
hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of renten, gebaseerd op 
productaansprakelijkheid, uitvoering van de overeenkomst door Sunlee Europe, ongeacht de oorzaak. 

4. Ingeval Afnemer buiten Nederland is gevestigd en deze zorg draagt voor transport van de goederen staat Afnemer jegens 
Sunlee Europe in voor daadwerkelijk uitvoer uit Nederland van de goederen. Afnemer vrijwaart Sunlee Europe voor alle 
aanspraken van fiscus en/of derden indien Afnemer handelt in strijd met het vorenstaande. 

5. Iedere aanspraak van Afnemer jegens Sunlee Europe vervalt na verloop van 1 jaar nadat de goederen aan Afnemer zijn 
geleverd. 

 
11. Overmacht 

1. Sunlee Europe is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet- juiste levering als een direct of indirect gevolg van 
overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de schuld en risicosfeer van Sunlee Europe, die 
de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Sunlee 
Europe kan worden verlangd, zoals beperkingen van invoer en/of uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, 
bedrijfsstoringen, ziekte van personeel, oorlog, oorlogsgevaar, burgergevaar, oproer, terrorisme, stakingen, brand, 
waterschade en andere onderbrekingen in de zaakvoering van Sunlee Europe. Onder overmacht wordt ook verstaan indien 
een toeleverancier van wie Sunlee Europe goederen betrekt ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met Sunlee 
Europe in gebreke blijft met deugdelijke en/of tijdelijke levering. 

2. Indien Sunlee Europe door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, tijdelijk verhinderd is haar 
verplichtingen na te komen, is Sunlee Europe bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering 
op te schorten zonder recht van Afnemer op vergoeding van schade. 

3. Indien Sunlee Europe door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar 
verplichtingen na te komen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet 
is uitgevoerd, indien de omstandigheid meer dan 4 weken voortduurt, zonder recht van Afnemer op vergoeding van schade. 

 
12. Ontbinding 

1. Indien Afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, welke voor hem uit de 
overeenkomst mocht voorvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, 
liquidatie of stillegging van het bedrijf van Afnemer, is Sunlee Europe naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting 
tot schadevergoeding en onverminderd in de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Sunlee 
Europe op Afnemer in die gevallen onmiddellijk opeisbaar. 

2. Door de ontbinding worden alle vorderingen van Sunlee Europe op Afnemer, ook voor zover deze vorderingen voortspruiten 
uit andere tussen partijen gesloten overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar. 

 
13. Intellectueel eigendom 

1. Alle documenten, afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, verkooSunlee Europeolders, offertes, etc., die door Sunlee Europe 
aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Sunlee Europe. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor 
een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld. 

2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer 
bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste 
verzoek van Sunlee Europe onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden. 

3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden - waaronder uitdrukkelijk bedoeld ontwerpen, tekeningen, offertes, 
etc., - is Afnemer gehouden om Sunlee Europe alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder gederfde omzet 
en/of winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor 
Afnemer zijn gemaakt. 

 
14. Toepasselijk recht 

1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sunlee Europe is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, met 
inbegrip van het Weens Koopverdrag. 

2. Alle geschillen die tussen Sunlee Europe en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een 
overeenkomst en/of deze voorwaarden zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Breda 
(bodemprocedures) dan wel de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda (korte gedingen en andere voorlopige 
maatregelen), onverminderd de bevoegdheid van Sunlee Europe om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige 
andere bevoegde rechter. 

3. In geval van een conflict tussen een vertaling van de algemene voorwaarden en de Nederlandse versie van deze algemene 
voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie. 

 
15. Ongeldige bepalingen 

1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling in deze voorwaarden of de overeenkomst waarop deze voorwaarden 
toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

2. Afnemer en Sunlee Europe zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige 
bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of de vernietigde bepalingen. 



 
 
16. Emballage 

1. Emballage wordt door Sunlee Europe tegen de kostprijs aan Afnemer in rekening gebracht. 
2. Voor op kosten van Afnemer aan Sunlee Europe geretourneerde emballage ontvangt de Afnemer een creditfactuur gelijk 

aan de in rekening gebrachte kostprijs, tenzij de terug ontvangen emballage in minder goede staat verkeert dan waarin deze 
aan Afnemer werd geleverd, in welk geval een in redelijkheid vast te stellen lager bedrag wordt gecrediteerd. Uitsluitend 
door Sunlee Europe geleverde emballage kan geretourneerd worden. 

 
17. Deponering 

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, en zullen op het eerste verzoek van Afnemer 
kosteloos worden toegezonden. 

 
Raamsdonksveer, oktober 2017 
 


