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1.   Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
(‘’Verkoopvoorwaarden’’) zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Mobene 
B.V. of hieraan gelieerde vennootschappen en/of 
samenwerkingsverbanden (hierna gezamenlijk en afzonderlijk 
‘’Mobene’’) in Nederland betrokken c.q. partij is/zijn (terwijl de 
betreffende wederpartij van Mobene hierna zal worden 
aangeduid als : ‘’koper’’) en hebben tevens betrekking op alle 
zaken, diensten en adviezen (‘’producten’’) van Mobene 
alsmede alle daarmee verband houdende werkzaamheden, 
onder meer krachtens koop en/of opdracht. 
1.2 Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen geschieden 
vrijblijvend. Mobene kan haar offertes, prijsopgaven en 
aanbiedingen binnen tien werkdagen na aanvaarding alsnog 
intrekken/wijzigen. 
1.3 Alle opdrachten worden uitsluitend door Mobene aanvaard 
en uitgevoerd door Mobene met terzijdestelling van de 
artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 
1.4 Afwijkingen van de Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig 
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
Afwijkingen gelden alsdan alleen voor die overeenkomsten 
waarbij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk van 
toepassing is verklaard. 
1.5 Indien deze Verkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing 
zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe 
overeenkomsten tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is 
uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen 
partijen. Indien de bepalingen in de Verkoopvoorwaarden te 
eniger tijd worden aangepast, dan zijn de nieuwe gewijzigde 
Verkoopvoorwaarden in plaats van de onderhavige 
Verkoopvoorwaarden van toepassing. 
1.6 Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden 
expliciet van de hand gewezen. Indien en voor zover partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn dat de 
voorwaarden van koper eveneens van toepassing zijn, dan 
prevaleren de Verkoopvoorwaarden voor zover niet 
uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. 

 

 
2. Levering en Verzending 

Mobene heeft ten aanzien van bedrijven het recht om 
deelleveringen uit te voeren voor zover dit redelijk is. De 
standaardmeting of gewichtsbepaling vindt plaats op onze 
leveringspunten. Indien de koper om een officiële 
spoorwegweging op het vertrekstation verzoekt, dan komen de 
kosten daarvan voor zijn rekening. De keuze van de 
verzendroute en het verzendtype zal door Mobene worden 
gemaakt. Mobene zal alles in het werk stellen om aan de 
wensen van de koper tegemoet te komen; de extra kosten die 
hierdoor ontstaan, komen voor rekening van de koper. 

 
3. Incoterms 

Bij levering in het buitenland zijn de Incoterms van toepassing 
in hun huidige versie. Op de overeenkomst is Nederlands recht 
van toepassing, maar met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake 
Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende 
Zaken (CISG). 

 
4.  Afname 
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, moet 
de overeengekomen hoeveelheid in ongeveer gelijke 
maandelijkse (geschatte) hoeveelheden worden afgenomen. 
Mobene is niet verplicht over enige contractmaand meer of 
minder dan een zodanige maandelijkse (geschatte) hoeveelheid 
met een afwijking van maximaal 10% te leveren. 
Indien de levering slechts kan plaatsvinden in (deel)leveringen 
die kleiner zijn dan een door Mobene van tijd tot tijd vast te 
stellen minimale hoeveelheid, dan wel indien leveringen met 
spoed dienen plaats te vinden, dan zal Mobene gerechtigd zijn 

een toeslag hiervoor aan koper in rekening te brengen. 
 
5. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
 
5.1 Onverlet hetgeen is bepaald in artikel 2 hiervoor, blijft 
Mobene eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten 
zolang koper de (nog) te verrichten (deel)-prestaties uit de 
overeenkomst, deze voorwaarden of enige andere 
overeenkomst met Mobene niet heeft verricht en/of zolang koper 
andere buitencontractuele verplichtingen jegens Mobene niet 
heeft voldaan. Koper zal Mobene steeds onverwijld toegang 
verlenen om geleverde producten zelf terug te (doen) halen voor 
rekening en risico van koper. 
5.2 Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of 
niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde 
eigendomsvoorbehoud, geeft koper nu reeds bij voorbaat bij 
aflevering tevens een pandrecht aan Mobene op alle aan koper 
geleverde en te leveren producten. Dit pandrecht dient tot 
zekerheid van voldoening van alle huidige en toekomstige 
schulden van koper aan Mobene. Koper wordt hierbij geacht een 
onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan Mobene te 
hebben gegeven om mee te werken aan een nadere schriftelijke 
vastlegging en registratie van het pandrecht. 

 
6.Zekerheid 
Wanneer (financiële) omstandigheden van koper volgens 
Mobene goede grond geven aan te nemen dat deze zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende niet (volledig) 
zal (kunnen) nakomen, dan is koper verplicht tot het ten 
genoegen van Mobene stellen van zekerheid, het betalen van 
een door Mobene te bepalen voorschot en/of tot 
inbetalinggeving van goederen voor de nakoming van al zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst. Bij gebreke daarvan is 
Mobene gerechtigd de uitvoering van enige overeenkomst met 
koper geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden, 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 
7.    Aansprakelijkheid 
7.1 Mobene is niet aansprakelijk voor bij koper of derden 
ontstane directe of indirecte schade, gevolgschade en derving 
van winst, daaronder begrepen, die koper of derden lijden door 
tekortkomingen en/of enig handelen en/of nalaten van Mobene 
en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen in verband met 
de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst 
dan wel in het kader van buitencontractuele relaties. 
7.2 Koper is gehouden Mobene schadeloos te houden en te 
vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit 
of verband houden met de overeenkomst tussen Mobene en 
koper en eventuele buitencontractuele relaties, en meer in het 
bjizonder indien de schade het gevolg is van de verstrekking 
van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door 
koper. 
7.3 Indien Mobene ter afwering van haar aansprakelijkheid voor 
een gedraging van een door haar ingeschakelde (niet) 
ondergeschikte hulppersoon  aan de Verkoopvoorwaarden een 
verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet) 
ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze 
gedraging door koper wordt aangesproken, dit verweermiddel 
inroepen, als ware zij hierbij partij. 

 

8.     Klachten 
8.1 Koper is verplicht om direct bij of na aflevering het 
geleverde te controleren. Klachten over de levering, inclusief 
onder meer klachten over afwijkingen in de kwantiteit en/of 
kwaliteit van het geleverde, moeten door koper onverwijld, doch 
uiterlijk binnen 5 werkdagen na (af)levering, schriftelijk bij 
Mobene worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken 
dienaangaande voor koper vervallen. 
8.2 Klachten over een door Mobene gezonden factuur moeten 
door koper binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk 
worden ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van 
koper dienaangaande vervallen. 
8.3 Retourzendingen behoeven door Mobene niet te worden 



aanvaard, tenzij Mobene daartoe tevoren schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 

 
9.     Opzegging 
Mobene heeft te allen tijde het recht, zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens 
koper te zijn gehouden, de overeenkomst c.q. deze voor het 
nog niet uitgevoerde deel daarvan, met een opzegtermijn van 
5 werkdagen tussentijds te beëindigen. 

 
10.   Beëindiging 
10.1 Mobene kan zonder ingebrekestelling en zonder 
gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met 
onmiddellijke ingang overgaan tot beëindiging van de 
overeenkomst – zonder dat Mobene gehouden is tot betaling 
van enige schadevergoeding, zulks onverlet de eventuele 
schadeplichtigheid van koper – in onder meer de navolgende 
gevallen, welke koper – voor zover op haar van toepassing – 
onverwijld schriftelijk zal dienen te melden aan Mobene : 
a. beslaglegging op de eigendommen van koper; 
b. verlies door koper van een vergunning tot uitoefening van 
zijn bedrijf; 
c. het niet voldoen door koper van zijn betalingsverplichtingen 
of omstandigheden die zijn kredietwaardigheid in gevaar 
(kunnen) brengen; 
d. valse of onvolledige opgave door koper aan Mobene 
gedaan; 
e. enige handeling of enig nalaten door koper in strijd met de 
bepalingen van de Verkoopvoorwaarden of de onderliggende 
overeenkomst en/of enige andere overeenkomst tussen koper 
en Mobene; 
f. beëindiging of zodanige wijziging van de rechtsbetrekkingen 
tussen Mobene en haar  toeleveranciers welke verdere 
leveringen aan Mobene en dientengevolge aan koper  
onmogelijk maken, dan wel in ernstige mate beperken of 
bezwaren; 
g. indien koper – al dan niet voorlopige – surséance van 
betaling aanvraagt of verkrijgt, indien koper in staat van 
faillissement wordt verklaard of faillissement dan wel  
schuldsanering van koper wordt aangevraagd of koper 
anderszins insolvent raakt; verkoop overdracht (direct of 
indirect) of staking van (een aanmerkelijk deel van) (de  
onderneming van) koper, fusie, splitsing of liquidatie van koper, 
dan wel verlies van de zeggenschap over of overwegend 
economisch belang in koper van de (ultieme) houder van 
koper; en/of 
h. andere omstandigheden waardoor in redelijkheid niet van 
Mobene kan worden gevergd dat de overeenkomst met koper 
in stand blijft. 
 
10.2 Beëindiging van de overeenkomst ingevolge de 
voorgaande bepalingen laat ieder recht op nakoming jegens 
Mobene van bestaande verplichtingen dan wel enige 
aanspraak op schadevergoeding van Mobene onverlet. 
 

11.   Force Majeure 
11.1 Mobene is niet aansprakelijk voor de niet-, niet-tijdige of 
niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, indien en 
voor zover en voor zolang de nakoming geheel of gedeeltelijk, 
tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd of verhinderd door 
overmacht waarvan onder meer sprake is in de volgende 
gevallen: 

a. de nakoming van een voorschrift of verzoek van een 
overheidsinstantie, haven- plaatselijke of andere autoriteit of 
enig lichaam of persoon, dat (die) te kennen geeft een 
dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te 
handelen; 
b. verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met 
betrekking tot de winning, de productie en/of de aanvoer 
(waaronder begrepen vervanging van aanvoerlijnen) en/of de 
invoer van grond- en hulpstoffen voor de verkochte producten 
en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of 
het vervoer daarvan naar de plaats van levering (onder een 
en ander begrepen het niet presteren van 
toeleveringsbedrijven); 
c. feiten en/of omstandigheden, die Mobene niet heeft kunnen 

voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en 
die van zodanige invloed zijn dat Mobene, waren die feiten 
en/of omstandigheden haar bekend geweest, de 
overeenkomst tot levering niet of niet dan op gewijzigde 
condities zou zijn aangegaan. 
11.2 Onder de bij artikel 11.1 bedoelde omstandigheden 
vallen in ieder geval doch niet beperkt tot: oorlog, mobilisatie, 
opstand, boycot, vernielingen, epidemieën, natuurrampen, 
weersomstandigheden, staking, brand, het gedwongen 
stopzetten van de exploitatie van putten, raffinaderijen, en/of 
installaties, verkeersstagnatie of transportvertragingen, 
computerstoringen, storing van elektriciteits- of gasleverantie, 
prijsverhogingen die niet kunnen worden doorberekend en 
voorts alle andere omstandigheden, welke storend werken op 
de regelmatige gang van Mobene’s bedrijf of die van haar 
toeleveranciers, zulks ter beoordeling van Mobene. 
11.3 Indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 
11.1 of 11.2 zal Mobene koper – indien mogelijk en wenselijk 
voor Mobene – meedelen of, in hoeverre en onder welke 
voorwaarden zij de leveringen geheel of gedeeltelijk zal 
continueren. Mobene zal nimmer gehouden zijn eventuele 
tekorten bij andere leveranciers te dekken en zal voorts 
bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen 
op te schorten of te beperken. 

 
12.   FOB-FCA-leveringen 
12.1 Bij FOB- of FCA-leveringen dient koper Mobene voor 
toepassing van de BTW-vrijstelling in verband met een 
intracommunautaire levering, uiterlijk op het moment van 
levering, schriftelijk te bevestigen dat de producten door of 
namens hem naar een andere EG-lidstaat zullen worden 
vervoerd, onverminderd het recht van Mobene om, alvorens dit 
tarief te hanteren of later nadere informatie of originele 
bewijsstukken te verlangen. Indien koper er niet in slaagt de 
nadere informatie of originele bewijsstukken over te leggen, 
heeft Mobene het recht koper op ieder ogenblik de 
toepasselijke BTW samen met nalatigheidsinteresten en 
eventueel aan Mobene opgelegde BTW-boetes, aan te 
rekenen. 
12.2 Ten aanzien van het Administratief Geleide Document 
(‘’AGD’’) ter zake van accijnsgoederen dient koper ervoor zorg 
te dragen, dat voorafgaand aan het fysieke transport van de 
goederen, de namen en handtekeningen van de geautoriseerde 
personen van het ontvangende entrepot, geregistreerd of niet-
geregistreerd bedrijf, schriftelijk bekend worden gemaakt aan 
Mobene of, indien de verzendende entrepothouder een derde 
is, aan deze derde, alsmede de wijzigingen tijdig worden 
doorgegeven. Koper dient er voor zorg te dragen dat het AGD 
binnen 14 werkdagen na de datum van verzending 
terugontvangen is door de verzendende entrepothouder. Koper 
is bij FOB- of FCA-leveringen aansprakelijk voor de belastingen 
en heffingen, boeten, rente en bijkomende kosten welke het 
gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het 
vervoer of geconstateerde tekorten bij ontvangst/inslag, 
alsmede onregelmatigheden in verband met het AGD, 
waaronder begrepen onjuiste of onvolledige aftekening, niet-
tijdige of niet-terug ontvangst van de verzendende 
entrepothouder. 
12.3 Indien en voor zover Mobene ten behoeve van koper 
douane- of accijnsdocumenten op naam van Mobene voor de te 
leveren producten afgeeft of doet afgeven, zal koper terstond, 
zonder voorbehoud en zonder recht van verrekening en/of 
opschorting, alle schade vergoeden, die het gevolg kan zijn van 
het gebruik van deze documenten, ongeacht of er sprake is van 
enige schuld of verwijtbaarheid van koper, personeel van koper 
of van derden, die koper inschakelt. Indien en zodra koper de 
producten zonder betaling van heffingen of belastingen 
doorverkoopt en/of door levert, zal koper ter aanzuivering van 
de douane- of accijnsdocumenten van Mobene opvolgende 
douane- of accijnsdocumenten (doen) opmaken, teneinde de 
aansprakelijkheid van Mobene jegens de fiscus te beëindigen. 
  



 
 

 
13. Toepasselijk recht en geschillen 
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is 
Nederlands recht van toepassing op alle in de 
Verkoopvoorwaarden beoogde rechtsverhoudingen met 
Mobene. 
13.2 Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen naar 
Nederlands recht is de Rechtbank Rotterdam, zulks 
onverminderd het recht van Mobene om er voor te kiezen het 
geschil voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats 
van koper en onverlet de dwingendrechtelijke bepalingen 
betreffende de eventuele bevoegdheid van een andere 
rechter. 


