
ALGEMENE VOORWAARDEN AVENTUM 

 

 

 

 

Artikel 1: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Aventum: de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Aventum B.V.,  ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel onder nummer 63411148, welk bedrijf zich 
bezig houdt met de (groot)handel in elektrotechnische 
apparatuur en bijbehorende onderdelen; 

1.2 De Klant: een rechtspersoon, een 
personenvennootschap of een natuurlijke persoon die in de 
uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf met Aventum 
een overeenkomst sluit  welke strekt tot koop en levering 
van elektrotechnische apparatuur en/of 
telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen; 

1.3 De Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen 
de Klant en Aventum welke overeenkomst strekt tot koop- 
en verkoop van telecommunicatieapparatuur en/of 
elektrotechnische apparatuur en bijbehorende onderdelen; 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn volledig van 
toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst 
die tussen Aventum en de Klant totstandkomt, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van 
toepassing op alle vervolgopdrachten of gewijzigde of 
aanvullende opdrachten met dezelfde Klant. 

2.3  Een specifieke bepaling in de offerte respectievelijk in 
de tussen Aventum en de Klant tot stand gekomen 
Overeenkomst gaat boven een bepaling in deze Algemene 
Voorwaarden. 

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene 
Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige 
bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht.  

2.5 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen voor 
bepaalde zaken aanvullende voorwaarden van toepassing 
zijn op een offerte van Aventum aan de Klant respectievelijk 
op een Overeenkomst die tussen Aventum en de Klant 
totstandkomt. 

Artikel 3: Aanbod 

3.1 Tenzij anders vermeld, gelden alle door Aventum 
uitgebrachte offertes als een vrijblijvend aanbod dat door 
Aventum binnen 7 dagen nadat zij een bericht houdende 
aanvaarding van de Klant heeft ontvangen schriftelijk of per 
e-mail kan worden herroepen.  

3.2 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en 
betrouwbaarheid van gegevens en documenten die in het 
kader van een bestelling of ten behoeve van het opmaken 
van een offerte aan Aventum worden verstrekt, ook indien 
deze gegevens van derden aomstig zijn. Als de Klant 
gegevens, tekeningen en dergelijke aan Aventum verstrekt, 
mag Aventum uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar 
offerte en/of order hierop baseren. Mocht achteraf blijken 
dat onjuiste gegevens door de Klant zijn verstrekt, is 
Aventum niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.  

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst tussen Aventum en de Klant komt 
tot stand doordat de Klant de offerte van Aventum schriftelijk 

of per e-mail heeft aanvaard. Indien een Klant een bestelling 
bij Aventum plaatst, komt een Overeenkomst pas tot stand 
door de schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van 
Aventum. 

Artikel 5: Plaats aflevering  

5.1  Indien de tussen de Klant en Aventum gesloten 
Overeenkomst aflevering van de verkochte zaken inhoudt, 
vindt aflevering plaats op het door de Klant aan Aventum 
opgegeven adres aan de voordeur of naast de bezorgwagen, 
mits het opgegeven adres binnen de Europese Unie ligt en 
dit adres via verharde weg bereikbaar is. De wijze van 
transport, verzending en verpakking wordt door Aventum 
bepaald. 

5.2 De Klant is gehouden datgene te doen, wat 
redelijkerwijze nodig of wenselijk is om (tijdige) aflevering 
van de overeengekomen zaken mogelijk te maken. 
Behoudens schriftelijk tegenbericht mag Aventum ervan 
uitgaan dat de goederen met gebruikelijke 
transportmiddelen aan het door de Klant opgegeven adres 
kunnen worden afgeleverd, dit adres via een verharde weg 
bereikbaar is en op een gebruikelijke wijze kunnen worden 
gelost. Indien het transport van de zaken en/of het lossen 
daarvan tengevolge van het ontbreken van die 
mogelijkheden extra kosten met zich meebrengen, is de 
Klant gehouden deze extra kosten te voldoen. 

Artikel 6: Tijdstip aflevering en risico-overgang  

6.1 Aflevering van de zaak vindt plaats op het tijdstip dat 
deze op het door de Klant opgegeven afleveradres door of 
namens Aventum worden aangeboden.  

6.2 De Klant is verplicht de aangeboden zaak af te nemen 
op het moment waarop deze ter aflevering door of namens 
Aventum worden aangeboden, bij gebreke waarvan de Klant 
de hierdoor ontstane kosten, waaronder in ieder geval 
eventuele opslagkosten, aan Aventum verschuldigd is. 

6.3 De zaak is voor risico van de Klant van de aflevering 
af, dat wil zeggen vanaf het moment dat de zaak voor de 
eerste keer aan de Klant is aangeboden ongeacht of deze is 
afgenomen, zelfs al is de eigendom van de zaak nog niet 
aan de Klant overgedragen. De Klant blijft de afgesproken 
prijs aan Aventum verschuldigd, ongeacht het feit dat na de 
aflevering de zaak in waarde is verminderd als gevolg van 
onder meer beschadiging of verkleuring dan wel dat de zaak 
na aflevering teniet is gegaan  als gevolg van onder andere 
diefstal, verlies, brand.   

Artikel 7: Leveringstermijnen  

7.1 Indien Aventum met de Klant een levertijd is 
overeengekomen, zal Aventum, zodra zich omstandigheden 
voordoen of te voorzien zijn waardoor zij de zaak niet binnen 
de afgesproken termijn kan leveren, de Klant hiervan op de 
hoogte stellen met vermelding van de vermoedelijke duur 
van de vertraging. 

7.2 Indien Aventum met de Klant een levertijd is 
overeengekomen, is dit een streeftermijn en geldt dit niet als 
fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a van het 
Burgerlijk Wetboek. Zowel in het geval dat een levertijd is 
overeengekomen als in het geval dat geen levertijd is 
overeengekomen, treedt verzuim pas in nadat de Klant 
Aventum in gebreke heeft gesteld door middel van een 
schriftelijke aanmaning, waarbij aan Aventum een redelijke 
termijn van tenminste 3 weken is geboden om alsnog haar 



verplichtingen na te komen en nakoming binnen de gegeven 
termijn uitblijft.  

Artikel 8: Prijs(verhoging) 

8.1 De zaak wordt geleverd tegen de in de offerte of de 
Overeenkomst genoemde prijzen.  

8.2 Alle door Aventum in de offerte of Overeenkomst 
genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele 
andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief 
administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzend-
/bezorgkosten of andere kosten.  

8.3 Na de totstandkoming van de Overeenkomst doch 
voor aflevering van de overeengekomen zaak kan Aventum 
de overeengekomen prijs niet verhogen tenzij: 

(a) de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in 
BTW-tarieven of andere wettelijke regelingen of van door de 
Fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen of; 

(b) de Klant na de totstandkoming van de Overeenkomst 
alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan wenst. 

Artikel 9: Betaling  

9.1 De Klant is gehouden de factuur van Aventum  binnen 
14 dagen na factuurdatum te hebben betaald, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te 
geschieden in Nederlandse valuta, zonder verrekening, 
korting op opschorting uit welke hoofde dan ook, op een 
door Aventum aan te wijzen bankrekening.  

9.2 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het 
verschuldigde bedrag op de rekening van Aventum is 
bijgeschreven waarbij het tijdstip van bijschrijving de 
valutadag is die op het bankafschrift van de rekening van 
Aventum staat aangegeven. 

9.3 Door of namens de Klant gedane betalingen strekken 
tot voldoening van rente en kosten en vervolgens van de 
oudste openstaande hoofdsommen. 

9.4 Aventum is te allen tijde bevoegd vooruitbetaling van 
de overeengekomen prijs van de Klant te verlangen. Indien 
Aventum vooruitbetaling van de overeengekomen prijs 
verlangt, wordt dat in de offerte danwel op andere wijze 
voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst 
vermeld. Tenzij anders overeengekomen, moet bij 
vooruitbetaling de overeengekomen prijs worden betaald 
binnen 14 dagen na de datum waarop de Klant het aanbod 
respectievelijk de offerte van Aventum heeft aanvaard 
danwel de Overeenkomst tussen de Klant en Aventum (op 
andere wijze) tot stand is gekomen.   

9.5 Aventum is te allen tijde bevoegd zekerheid voor de 
betaling van de overeengekomen prijs te verlangen. 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten 

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle 
krachtens de Overeenkomst geleverde of ter beschikking 
gestelde zaken, waaronder doch niet uitsluitend software, 
ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, 
materialen zoals (databank)gegevens, analyses, ontwerpen, 
documentatie, rapporten, offertes, brochures en 
voorbereidend materiaal daarvan, alles in de ruimste zin van 
het woord, berusten en blijven steeds berusten, bij 
uitsluitend de fabrikant respectievelijk de leverancier van de 
zaak. 

10.2 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de 
krachtens de Overeenkomst geleverde of ter beschikking 
gestelde zaken al dan niet met inschakeling van derden, te 
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

10.3 De Klant is ermee bekend dat de krachtens de 
overeenkomst geleverde zaken vertrouwelijke informatie en 
bedrijfsgeheimen van Aventum of diens toeleveranciers 
(kunnen) bevatten. De Klant verbindt zich deze informatie 
geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in 
gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze 
hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook 
begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de 
Klant die niet noodzakelijkerwijs de zaken behoeven te 
gebruiken. 

Artikel 11: Verzuim, rente en buitengerechtelijke 
incassokosten 

11.1 Bij overschrijding van de overeengekomen 
betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is 
zij over het openstaande factuurbedrag een vertragingsrente 
gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente aan 
Aventum verschuldigd. 

11.2 Blijft betaling na aanmaning uit, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de Klant. De Klant is naast de hoofdsom 
de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter 
hoogte van 15% van de hoofdsom. Indien Aventum echter 
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk 
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De Klant 
is over de buitengerechtelijke incassokosten wettelijke 
(handels)rente verschuldigd. 

11.3 Mocht de Klant na een tweede aanmaning de 
hoofdsom, verschuldigde wettelijke (handels)rente en 
buitengerechtelijke kosten niet betalen, zal Aventum zonodig 
gerechtelijke maatregelen treffen en komen alle door 
Aventum in dat verband gemaakte gerechtelijke – en 
executiekosten voor rekening van de Klant. 

11.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 
rechtvaardigen geen opschorting door de Klant van zijn 
verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs. 
Evenmin rechtvaardigen bezwaren tegen de hoogte van de 
factuur verrekening van een eventuele vordering van de 
Klant op Aventum met zijn verplichting tot betaling van de 
overeengekomen prijs of andere betalingsverplichtingen 
jegens Aventum. 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Aventum behoudt zich de eigendom van de aan de 
Klant geleverde zaak voor zolang de Klant de daarvoor 
overeengekomen prijs (met inbegrip van wettelijke 
(handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten) niet 
volledig heeft betaald. De Klant wordt pas eigenaar van de 
gekochte zaak nadat hij de afgesproken prijs (met inbegrip 
van wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke 
incassokosten) volledig aan Aventum heeft voldaan. 

12.2 De Klant is niet bevoegd om de aan hem verkochte 
zaak, zolang het eigendomsvoorbehoud van Aventum 
daarop rust, te verwerken, te vervreemden, te verpanden,  of 
op andere wijze te bezwaren met enig beperkt 
(zekerheids)recht noch aan derden ter hand of ter 
beschikking te stellen, onder welke benaming dan ook. 
Doorverkoop door de Klant mag slechts geschieden in het 
kader van de zijn normale bedrijfsuitoefening.  

12.3 Indien derden beslag leggen op de aan de Klant 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak/zaken danwel 
(beperkte) rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is 
de Klant verplicht Aventum daarvan onmiddellijk schriftelijk 
op de hoogte te stellen en alle informatie en daarop 
betrekking hebbende documenten aan Aventum te 
verstrekken. 



Artikel 13: Onderzoeks- en klachtplicht  Klant 

13.1 De Klant is gehouden bij aflevering na te gaan of de 
aangeboden zaak aan de Overeenkomst beantwoordt. In het 
bijzonder dient de Klant direct bij aflevering de zaak op 
zichtbare gebreken en zichtbare (transport)schade te 
inspecteren en te onderzoeken of het aantal aangeboden 
zaken overeenstemt met het aantal overeengekomen zaken 
en verder of eventueel overeengekomen accessoires bij 
aflevering aanwezig zijn.  

13.2 Zichtbare gebreken en zichtbare (transport)schade 
aan de aangeboden zaak alsmede afwijkingen tussen het 
aantal afgeleverde en het aantal overeengekomen zaken 
en/of accessoires, dienen door de Klant direct bij aflevering 
op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden 
aangetekend, doch in ieder geval binnen 24 uur na aflevering 
bij Aventum schriftelijk of per e-mail, met duidelijke en 
gedetailleerde omschrijving van de klacht(en) en onder 
vermelding van het ordernummer te worden gemeld, bij 
gebreke waarvan de Klant wordt geacht de overeengekomen 
hoeveelheid zaken en/of accessoires zonder zichtbare 
gebreken en zonder zichtbare (transport)schade te hebben 
ontvangen. 

13.3 Andere dan de in 13.2. genoemde klachten met 
betrekking tot de geleverde zaak/zaken en/of accessoires 
dienen door de Klant binnen 30 dagen na aflevering, 
schriftelijk of elektronisch, met duidelijke en gedetailleerde 
omschrijving van de klacht(en) en onder vermelding van het 
ordernummer, aan Aventum te worden gemeld, zodat 
Aventum in staat is daarop adequaat te reageren.  

13.4 De Klant dient Aventum in staat te stellen de in het 
kader van artikel 13.2 en 13.3 gedane klacht(en) te 
onderzoeken en in dit kader de zaak ter beschikking te 
houden en alle voor de klacht relevante informatie aan 
Aventum te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de 
klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor 
rekening en risico van de Klant. Indien de klacht achteraf 
gegrond blijkt te zijn, zal Aventum de redelijke 
transportkosten aan de Klant vergoeden. Het transportrisico 
blijft ten allen tijde bij de Klant. In alle gevallen geschiedt 
retourzending op een door Aventum te bepalen wijze en in 
de originele verpakking.  

13.5 Indien de Klant nalaat klachten binnen de in 13.2 en 
13.3 gestelde termijnen en op de in die leden beschreven 
wijze bij Aventum in te dienen, heeft zij niet binnen 
‘bekwame tijd’ als bedoeld in artikel 7:23 lid 1 van het 
Burgerlijk Wetboek geklaagd en vervalt ieder recht van de 
Klant jegens Aventum welke feitelijk gegrond is op het niet-
beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de 
overeenkomst. 

Artikel 14: (Non) conformiteit en verwachtingen Klant  

14.1 De Klant mag niet verwachten dat de door Aventum 
geleverde zaak zonder meer geschikt is voor het door de 
Klant beoogde gebruik, tenzij de Klant voorafgaand aan de 
totstandkoming van de Overeenkomst Aventum schriftelijk 
of per e-mail heeft geinformeerd over het beoogde gebruik 
en Aventum schriftelijk of per e-mail aan de Klant heeft 
meegedeeld dat de afgeleverde zaak geschikt is voor het 
door de Klant beoogde gebruik. Om te bepalen of de zaak 
geschikt is voor het door de Klant beoogde gebruik, kan 
Aventum van de Klant verlangen dat de door hem aan te 
schaffen zaak voorafgaand aan de totstandkoming van de 
Overeenkomst door de Klant op kosten van de Klant wordt 
getest. 

14.2  De Klant mag niet verwachten dat de door 
Aventum geleverde zaak deugdelijk functioneert in elk soort 

installatie, in een door de Klant of een derde gemaakt 
ontwerp of deugdelijk samenwerkt met een andere door de 
Klant bij Aventum of derden aangeschafte zaak en/of zaken, 
tenzij de Klant voorafgaand aan de totstandkoming van de 
Overeenkomst Aventum schriftelijk of per e-mail heeft 
geinformeerd over het beoogde gebruik, de installatie of het 
ontwerp waarin de zaak wordt gebruikt, en Aventum 
schriftelijk of per e-mail heeft meegedeeld dat de zaak 
geschikt is voor dit door de Klant beoogde gebruik. Om te 
bepalen of de zaak geschikt is voor het door de Klant 
beoogde gebruik, kan Aventum van de Klant verlangen dat 
de door hem aan te schaffen zaak voorafgaand aan de 
totstandkoming van de Overeenkomst door de Klant op de 
kosten van de Klant wordt getest. 

Artikel 15: Beëindiging  

15.1 Aventum is gerechtigd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te 
beëindigen, of de beëindiging ervan in rechte te vorderen, 
zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn 
vereist, en zonder gehoudenheid tot betaling van (enige 
vorm van) schadevergoeding of compensatie, indien:  

(a)  de Klant (voorlopige) surséance van betaling 
aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt 
verleend; 

(b)  de Klant het eigen faillissement aanvraagt, een derde 
het faillissement van de Klant aanvraagt, of een rechter de 
Klant in staat van faillissement verklaart; 

(c) de Klant in rechte verzoekt de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen op hem toe te passen, of een rechter 
deze op de Klant van toepassing verklaart; 

(d)  de Klant overlijdt of onder curatele wordt gesteld; 

(e) de onderneming van de Klant wordt geliquideerd; 

(f)  de bedrijfsuitoefening van de Klant wordt gestaakt 
dan wel het bedrijf van de Klant of een gedeelte daarvan 
wordt overgedragen, daaronder begrepen de inbreng van 
het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 
vennootschap; 

(g)  conservatoir beslag of executoriaal beslag wordt 
gelegd op een substantieel deel van het vermogen van de 
Klant, waaronder mede begrepen, roerende en onroerende 
goederen, vorderingsrechten en rechten op voortbrengselen 
van de menselijke geest van de Klant.  

15.2 Onverminderd het onder 15.1 bepaalde behoudt 
Aventum alle rechten die haar op grond van de wet 
toekomen waaronder het recht de Overeenkomst wegens 
een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst 
door de Klant te ontbinden ex artikel 6:265 van het Burgerlijk 
Wetboek en verder. 

Artikel 16: Overmacht 

16.1 Aventum is niet gehouden tot het nakomen van de 
door haar jegens de Klant aangegane  verbintenissen indien 
zij daartoe als gevolg van overmacht is verhinderd. In dat 
geval is zij niet gehouden de schade die de Klant als gevolg 
van de tekortkoming lijdt aan de Klant te vergoeden. 

16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming 
in de uitvoering van de overeenkomst die niet aan Aventum 
kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten  is aan 
haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

16.3 Onder overmacht wordt verder mede doch niet 
uitsluitend verstaan:  



(a) brand;  

(b) oorlog en oorlogsdreiging;  

(c) (dreiging van) terroristische aanslagen;  

(d) oproer, revolutie; 

(e) natuurramp waaronder doch niet beperkt tot 
overstromingen;  

(f) niet of niet-tijdige levering van een zaak door 
(toe)leveranciers of andere door Aventum ingeschakelde 
derden;  

(g) wetsvoorschriften en maatregelen van de 
Nederlandse overheid die de (tijdige) nakoming van de 
Overeenkomst zijdens Aventum in de weg staan, waaronder 
in- en uitvoerverboden; 

(h) wetsvoorschriften en overheidsmaatregelen 
uitgevaardigd door buitenlandse overheden danwel door 
organen van de Europese Unie die de (tijdige) nakoming van 
de Overeenkomst zijdens Aventum in de weg staan, 
waaronder in- en uitvoerverboden; 

(i) onwettige nationale, buitenlandse en 
Europeesrechtelijke overheidsmaatregelen waardoor (tijdige) 
nakoming van de Overeenkomst zijdens Aventum wordt 
verhinderd, waaronder doch niet beperkt tot inbeslagneming 
van te leveren zaken door de nationale of buitenlandse 
overheid of vervoer van te leveren zaken dat door politie in 
enig land onbevoegd wordt belet;  

(j)  niet of niet-tijdige levering van een zaak door 
Aventum aan de Klant als gevolg van vertraging bij de import 
van de zaak door Aventum, in het bijzonder vertraging bij 
de inklaringsprocedure bij de douane; 

(k) storingen in de levering van energie en water, 
storingen in het (telecommunicatie)netwerk of in door 
Aventum en/of de Klant gebruikte communicatiesystemen. 

(l) werkstakingen in het bedrijf van Aventum; 

16.4  Gedurende de periode van overmacht worden 
de verplichtingen van Aventum opgeschort. Ingeval de 
overmacht langer dan 45 dagen onafgebroken voortduurt, 
hebben beide partijen het recht de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden. Aventum is in 
dat geval niet verplicht tot vergoeding van enigerlei schade 
die de Klant hierdoor lijdt respectievelijk heeft geleden. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid Aventum  

17.1 Aventum is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, ontstaan doordat Aventum is uitgegaan van door 
of namens de Klant bij de bestelling of in een later stadium 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.  

17.2 Aventum is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, ontstaan doordat of nadat de Klant de afgeleverde 
zaak heeft bewerkt of verwerkt in een installatie, aan derden 
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, 
heeft doen bewerken of doen verwerken of aan derden heeft 
doen leveren. Evenmin is Aventum aansprakelijk voor schade, 
van welke aard dan ook, als gevolg van 
incomptabiliteitsproblemen, zijnde de onverenigbaarheid 
van de door Aventum geleverde zaak respectievelijk de door 
Aventum geleverde zaken met andere apparatuur. 

17.3 Aventum is onder geen enkele omstandigheid 
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is 
ontstaan door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van 
de zaak door de Klant of een derde. Onder onoordeelkundig 
of onzorgvuldig gebruik wordt in ieder geval verstaan: het 

gebruik van de afgeleverde zaak op een andere wijze dan in 
de instructies van de fabrikant is voorgeschreven. 

17.4 Voorzover Aventum aansprakelijk zou zijn voor 
schade die de Klant als gevolg van een toerekenbare 
tekortkoming van Aventum of een door haar begane 
onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond lijdt, is zij 
uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waarbij de 
aansprakelijkheid voor directe schade ten allen tijde is 
beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag (exclusief 
BTW) van de order respectievelijk bestelling, althans tot dat 
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,--. De 
beperking geldt voor het totaal van alle aanspraken die uit 
de Overeenkomst voortvloeien respectievelijk daarmee 
samenhangen en geldt derhalve niet per aanspraak 
respectievelijk per gebeurtenis. 

17.5 Bij een (duur)overeenkomst met een looptijd van 
meer dan één jaar zal de aansprakelijkheid van Aventum voor 
door de Klant geleden schade die het gevolg is van één of 
verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming 
van haar verbintenis of uit een door haar begane 
onrechtmatige daad (ongeacht of deze schade samenhangt 
met één of verscheidene gebeurtenissen)  in geen geval het 
bedrag overschrijden gelijk aan een kwart van het bedrag 
(exclusief BTW) dat door de Klant is betaald voor de 
goederen in de twaalf maanden voorafgaande aan het 
ontstaan van de schade, met een maximum van € 20.000,-. 
De beperking geldt voor het totaal van alle aanspraken die 
uit de (duur)overeenkomst voortvloeien respectievelijk 
daarmee samenhangen en geldt derhalve niet per aanspraak 
respectievelijk per gebeurtenis. 

17.6 Aventum is nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade die de Klant als gevolg van een tekortkoming van 
Aventum lijdt, daaronder begrepen doch niet beperkt tot 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade 
als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van 
aanspraken van afnemers van Klanten. 

17.7 De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen 
beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover 
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van Aventum of diens bedrijfsleiding. 

17.8 De Klant vrijwaart Aventum voor alle aanspraken van 
derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van 
een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan 
een derde is geleverd en dat mede bestond uit door 
Aventum geleverde zaken of bijbehorende materialen. 

Artikel 18: Toepasselijk recht 

18.1 Op alle tussen de Klant en Aventum tot stand 
gekomen overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens 
Koopverdrag. 

Artikel 19: Forumkeuze 

19.1 Alle geschillen die uit een Overeenkomst tussen de 
Klant en Aventum voortvloeien, kunnen uitsluitend ter 
beslechting aan de bevoegde Nederlandse rechter in het 
arrondissement ’s-Gravenhage worden voorgelegd.  

Artikel 20: Wijziging Algemene Voorwaarden 

20.1 Aventum is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden 
te wijzigen en/of aan te vullen. Van iedere wijziging en/of 
aanvulling ontvangt de Klant tevoren schriftelijk bericht. De 
meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is 
gedeponeerd bij de Rechtbank en is verder te raadplegen op 
de website www.aventum.eu  

http://www.aventum.eu/

