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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN REA INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING B.V. 
GEVESTIGD TE SCHIJNDEL AAN DE VAN LEEUWENHOEKWEG 28.

I   Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door REA Industrie en Handelsonderneming  B.V., hierna te noemen: 
REA, gedane offertes, alle overige rechtsbetrekkingen waarbij REA als gebruiker optreedt en op alle door REA gesloten 
overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op 
andere gronden ter beschikking stellen van zaken. REA kan naast deze algemene voorwaarden tevens de INCOTERMS 
van toepassing verklaren op de overeenkomst.
2. Afwijkende bedingen binden REA slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeen-
komst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. Vertegenwoordigers van REA mogen niet van deze voorwaarden 
afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te 
verlenen.
3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door REA niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval 
afzonderlijk- vooraf schriftelijk is overeengekomen.
4. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de algemene verkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, preva-
leert steeds de Nederlandse tekst.

II   Offertes

1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend 
aanbod wordt aanvaard, heeft REA het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 
herroepen.
2. Door REA aan de wederpartij bij of na de offerte danwel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, 
tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties, kleuren en overige gegevens, opgenomen in prospectus-
sen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan 
ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
3. REA is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de wederpartij af te breken, zonder opgave van reden en 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, of verplicht te worden door te onderhandelen.

III   PrIjzen

1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door REA opgegeven prijzen zonder enige korting en exclusief de op de 
dag van de aflevering geldende omzetbelasting. De door REA opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de 
opgave geldende inkoopsprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen 
heffingen,  belastingen (met uitzondering van omzetbelastingen), lonen, vracht- en expeditiekosten en andere derge-
lijke factoren. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van voornoemde prijsbepalende facto-
ren wijziging ondergaat, is REA gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Indien prijswijziging 
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden.
2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen af magazijn REA en exclusief vracht-, verzekerings- en verpak-
kingskosten, welke kosten door REA aan de wederpartij worden doorberekend.
3. De door REA gedane aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeen-
gekomen. 

IV   BetAlIng

1. REA is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen betaling vooraf pas te leveren. REA is bevoegd levering en verzen-
ding uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is 
aansprakelijk voor de door REA door vertraagde (af-)levering geleden schade.
2. De wederpartij is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de koopprijs (alsmede overige kosten zoals genoemd in 
artikel III.1) binnen veertien dagen na factuurdatum op één van REA’s bankrekeningen is bijgeschreven, tenzijn anders 
overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting en/of opschorting. 
3. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet.
4. Indien de wederpartij nadat de betalingstermijn is verstreken, niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is 
hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door 
REA geleden en te lijden schade. Hieronder vallen zowel directe als indirecte schade. 
5. Indien in gedeelten wordt geleverd, is REA niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deel-
leveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
6. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een contractuele rente 
verschuldigd van 2% per maand over het gehele verschuldigde bedrag. 
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7. De kosten van invordering, uitdrukkelijk inclusief de kosten die zijn gemaakt voor het opstellen en verzenden van 
aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een gerech-
telijke procedure en alle gerechtelijke kosten die REA moet maken, zijn voor rekening van de wederpartij. De buiten-
gerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een 
minimum van EUR 500,00. Betalingen van de wederpartij worden eerst in mindering gebracht op de rente en incasso-
kosten en strekken pas daarna in mindering op de hoofdsom. 
8. Indien er om welke reden dan ook een foutief bedrag door REA aan de wederpartij in rekening is gebracht, is REA 
te allen tijde gerechtigd om naderhand alsnog het juiste bedrag in rekening te brengen. Wederpartij is verplicht om het 
juiste bedrag binnen vermelde factuur datum te voldoen. 

V   leVertIjd

1. Aflevering van de verkochte zaken geschiedt af fabriek. 
2. De overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. De door REA opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 
Bij niet tijdige levering moet REA schriftelijk in gebreke worden gesteld na afloop van de bepaalde leveringstermijn. 
REA zal niet in verzuim zijn totdat wederpartij REA een redelijke termijn tot nakoming heeft geboden en deze termijn 
is verstreken. REA zal ook niet in verzuim zijn zonder ingebrekestelling indien verzuim rechtens intreedt. In alle geval-
len komt REA dan ook wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de wederpartij haar schriftelijk in gebreke 
heeft gesteld. 
3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan REA te harer keuze dit gedeelte leveren danwel eerst leve-
ren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om mee te werken aan inontvangstneming van de zaken dan kan REA 
te harer keuze hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoer-
de deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden 
verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5. Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn voor afroep is gesteld, is REA -ingeval 
levering niet binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst is afgeroepen- bevoegd de wederpartij te somme-
ren de levering binnen drie maanden na sommatie af te roepen.

VI   nIet tOerekenBAre tekOrtkOmIngen

1. Indien REA door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeen-
komst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor 
de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van 
hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oor-
zaak van de) verhindering afwacht. Indien de duur van de verhindering meer beloopt dan drie maanden, is ook REA 
bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling van het uitgevoerde deel der overeenkomst 
te vorderen.
2. Indien REA door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtin-
gen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover die op dat moment nog niet 
is uitgevoerd.
3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, 
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheids-
maatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat REA door haar eigen 
toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld, evenals bij transport en opslag en 
voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van REA om. 
4. Kleurverschillen kunnen nimmer als een tekortkoming zijdens REA worden beschouwd.

VII   leVerIng, VerVOer en rIsIcO-OVergAng

1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn 
afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra zij op het door de wederpartij op of bij de bestelling 
aangegeven adres aangekomen zijn of zodra de zaken aldaar of elders door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, 
met dien verstande dat af- of uitladen der zaken te allen tijde voor risico van de wederpartij is. 
2. Tenzij anders is overeengekomen, is de levering af fabriek. Bij aflevering af fabriek worden de zaken geacht door 
REA te zijn geleverd indien en zodra deze in of op de vervoermiddelen van de wederpartij zijn geladen.
3. Indien REA de zaken zelf vervoert, zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op de 
overeenkomst van vervoer van toepassing.
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4. De verzekering, bedoeld in art. III lid 2, dekt het risico van verlies, beschadiging, diefstal en vermissing der zaken 
tijdens het vervoer.
5. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval zich een verzekerd evenement als 
hiervoor in lid 4 bedoeld heeft voorgedaan, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aan-
tekening op de vrachtbrief of pakbon te laten maken, die eveneens onverwijld naar REA moet worden verzonden en 
zich terstond met REA in verbinding te stellen. De wederpartij is in geval van beschadiging van één of meerdere zaken 
verplicht foto’s te maken en deze op eerste verzoek naar REA te sturen. Indien de wederpartij niet onverwijld (de dag 
van in ontvangstname) in kennis heeft gesteld, kan de wederpartij nadien geen aanspraak meer maken op vergoeding 
van de schade (zie artikel XIV).
6. Indien de wederpartij de afname van de gekochte goederen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie 
of instructie die noodzakelijk is voor de levering ervan, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de we-
derpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan REA 
verschuldigd zijn. 

VIII   reclAmes en gArAntIe

1. De wederpartij dient de goederen bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij 
dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, of de juiste goederen zijn ge-
leverd, of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene, of de afge-
leverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en aan de eisen die gesteld mogen worden voor 
een normaal gebruik van de goederen en/of handelsdoeleinden. Eventuele transportschade en afwijkingen van de 
overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van het recht tot claimen van 
deze schade aan REA op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de weder-
partij schriftelijk aan REA te worden gemeld. . 
2. De wederpartij dient zichtbare gebreken terstond na levering schriftelijk aan REA te melden. Niet zichtbare gebreken 
dienen binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, of het moment waarop het gebrek redelijkerwijs had kunnen 
worden ontdekt, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering, schriftelijk aan REA te worden gemeld. De weder-
partij is verplicht om terstond foto’s van de gebreken te maken en deze foto’s op eerste verzoek van REA naar REA toe 
te sturen.
3. Nadat een termijn van twaalf maanden is verstreken, kan de wederpartij niet meer reclameren en vervalt de aan-
sprakelijkheid van REA voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een gebrek.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen 
bestaan.
5. Indien de goederen ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertonen en de wederpartij dit binnen de gestelde termijn 
aan REA heeft gemeld, heeft de wederpartij recht op herstel van de goederen. REA kan ervoor kiezen om de goederen 
te vervangen. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging van de goederen indien herstel ervan niet mogelijk is.
6. De garantie bedoeld in lid 5 geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de verkochte 
goederen door de wederpartij of derden, dan wel het niet juist opvolgen van instructies, dan wel het eigenhandig aan-
brengen van modificaties door de wederpartij of door een door de wederpartij aangestelde firma en/of personen.
7. Indien het goederen betreft die door een derde zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de 
betreffende producent voor de goederen is gegeven.

IX   Intellectuele eIgendOmsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten en merkrechten, ter 
zake van de door REA vervaardigde en/of geleverde zaken en informatie, rusten bij REA en/of REA’s licentiegevers en/
of toeleveranciers. Wederpartij erkent deze intellectuele eigendomsrechten en garandeert dat hij zich zal onthouden 
van iedere inbreuk daarop. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze alge-
mene voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen 
partijen.
2. Het is wederpartij niet toegestaan om merk- en handelsnaamaanduidingen, en/of beeldmerken en/of andere op de 
door REA geleverde zaken, op de verpakkingen of in de gebruiksaanwijzing vermelde informatie te verwijderen van de 
geleverde zaken, dan wel deze informatie te beschadigen of te wijzigen. Voorts is het wederpartij niet toegestaan om 
wijzigingen aan te brengen of schade toe te brengen aan de door REA geleverde zaken.
3. Het is wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan zelf intellectuele eigendomsrechten te registreren en/of te claimen 
ten aanzien van de door REA  geleverde zaken. 
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4. REA garandeert niet dat de door REA geleverde zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van 
derden en vrijwaren wederpartij niet terzake van schade die eventueel ten gevolge van een inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten van derden mocht ontstaan.

X   retOurzendIngen

1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit schriftelijk is overeengekomen.

XI   eIgendOmsVOOrBehOud

1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventue-
le vordering tot schadevergoeding van REA wegens wanprestatie van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor 
genoegzaam zekerheid heeft gesteld, behoudt REA zich de eigendom van alle door REA geleverde zaken voor. Behou-
dens afwijkend beding, behoudt REA zich de eigendom van de zaken eveneens voor, indien de wederpartij niet aan al 
zijn verplichtingen jegens REA, uit welke hoofde dan ook, waaronder valt, maar wat niet beperkt is tot bepalingen die 
voortvloeien uit overeenkomsten krachtens welke REA zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voorvloeiend uit 
tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens REA heeft voldaan of 
daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al 
zijn verplichtingen als voornoemd jegens REA heeft voldaan.
2. Voor toepassing van hetgeen in het eerste lid van dit artikel bepaald is, tenzij anders is overeengekomen, wordt elke 
betaling, die zou kunnen worden toegerekend aan de door REA aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 
van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege REA aan de wederpartij verstrekte beta-
lingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande 
zin, tenzij REA uitdrukkelijk anders bepaalt.
3. Zolang de eigendom van door REA geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij 
verplicht de zaken, die REA’s eigendom zijn, naar behoren tegen breuk, brand, schade, verlies en diefstal te verzekeren. 
De wederpartij is verplicht REA de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage 
te verstrekken. Ingeval van diefstal, schade of verlies van de zaken gaan de rechten die de wederpartij uit dien hoofde 
jegens de verzekering kan uitoefenen automatisch over op REA.
4. De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud val-
lende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als 
voornoemd per omgaande schriftelijk aan REA te bevestigen.
5. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van de zaken wordt beheerst door het recht van 
de staat van bestemming indien dit gunstiger is voor REA, tenzij REA anders bepaalt.

XII   dOOrVerkOOP, BezwArIng en VerwerkIng

1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, 
te leveren of te verwerken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij is nimmer bevoegd de 
zaken te verpanden of op andere dan in de eerste zin van dit lid bedoelde, toegestane wijze, onder welke titel ook, al 
dan niet om niet en al dan niet gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen. 
2. Het is de wederpartij toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het kader van de normale 
uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, tenzij anders is overeengekomen.
3. Vervreemding in het kader van de normale bedrijfsuitoefening is slechts toegestaan als lasthebber van REA op eigen 
naam, maar voor rekening van REA.

XIII   OntBIndIng en nIetIgheId

1. Onverminderd het bepaalde in art. V wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij, die uit de 
koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt 
verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit 
deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aan-
sprakelijk voor alle door REA geleden schade.
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3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige 
op grond van deze voorwaarden met REA gesloten overkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van beta-
lingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is REA gerechtigd de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden en het door REA geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen -zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst 
te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande 
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door REA geleden schade.
4. Indien REA jegens wederpartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is de wederpartij slechts gerech-
tigd de overeenkomst te ontbinden indien de tekortkoming wezenlijk is. 
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal 
zijn (geheel of gedeeltelijk), dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen al het mogelijke 
doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoeling van partijen. 

XIV   AAnsPrAkelIjkheId en OnderzOeksPlIcht 

1. REA is nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook 
ontstaan.
2. Indien de wederpartij REA aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ont-
staan, is hij verplicht REA uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft 
behandeld.
3. Indien de wederpartij zaken waaromtrent REA hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan 
de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpand of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet 
in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht REA te vrijwaren voor alle 
aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door REA aan de wederpartij geleverde 
zaken.
4. Ten aanzien van de schade van de wederpartij is de schadevergoedingsplicht van REA, indien en voor zover REA op 
grond van dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot enige schadevergoeding, beperkt tot een maximum van de 
in de overeenkomst tussen REA en de wederpartij opgenomen koopsom. REA is nimmer verplicht tot vergoeding van 
bedrijfsschade dan wel andere gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan.
5. REA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ondergeschikten en 
van niet-ondergeschikten die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 
6. REA bedingt alle wettelijke en contractuele rechten die REA ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroe-
pen, mede ten behoeve van derden, voor wie REA op grond van de wet aansprakelijk is. 
7. In alle gevallen waarin REA en beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen REA’s eventueel aange-
sproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken 
werknemers en hulppersonen bedongen.
8. REA is gerechtigd te allen tijde derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en REA is tevens te al-
len tijde gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de wederpartij in te roepen. 

XV   geschIllen

1. Op alle met REA gesloten overeenkomsten en op eventueel andere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkom-
sten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uit-
drukkelijk uitgesloten. 
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de 
bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. 

XVI   dePôt

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. Zij vervangen vanaf die datum 
alle vroegere voorwaarden.


