
 
 
 
 
Algemene verkoopvoorwaarden van: 
 
AmixoB.V.  
Statutair gevestigd te Tilburg. 
Kantoorhoudende aan de Boterberg 18 te (5047 ST) Tilburg 
KvK-nummer: 18067461 
 
 
Artikel 1. Definities: 
Amixo: AmixoB.V.; 
Opdrachtgever: de opdrachtgever van Amixo; 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Amixo en Opdrachtgever; 
Aanbieding: iedere door Amixo gedane aanbieding van goederen via onder andere de/een op maat 
gemaakte offerte; 
Goederen: zaken, alsmede eventuele diensten die worden aangeboden door Amixo. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Amixo, zoals 

iedere Aanbieding, offerte, order- en/of opdrachtbevestiging, op de Overeenkomst tussen Amixo 
en Opdrachtgever en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen voor Amixo en/of 
Opdrachtgever. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Amixo 
en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van toepassing op de tussen partijen gesloten 
Overeenkomst indien en voor zover partijen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat deze andersluidende voorwaarden op de 
Overeenkomst van toepassing zijn. Andersluidende voorwaarden gelden enkel ten aanzien van de 
specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. 

4. Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer Amixo die 
uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op met 
Amixo gesloten Overeenkomsten niet van toepassing en binden Amixo niet. 

5. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een Aanbieding of 
bevestiging van een Overeenkomst, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt 
als instemming met de toepassing ervan. 

6. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene 
voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere 
Aanbiedingen van Amixo en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Amixo. 

7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende Overeenkomsten, order- 
en opdrachtbevestigingen en leveringen alsmede op wijzigingen in het genoemde met 
Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend geacht te zijn met deze voorwaarden. 

8. Indien Amixo niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met 
zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Amixo het recht zou verliezen 
om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te 
verlangen.  

 
Artikel 3. Aanbiedingen 
1. Alle Aanbiedingen, prijslijsten etc. van Amixo zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, of 

zoveel korter of langer als in de Aanbieding wordt aangegeven.  
2. De Aanbieding is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen 

en daaraan ontleende maten en eventueel op door Amixo gedane opmetingen.  
3. De inhoud van alle Aanbiedingen is zo nauwkeurig mogelijk, maar is niet bindend voor Amixo. 
4. Alle werkzaamheden die niet zijn genoemd in de Aanbieding vallen niet onder de Overeenkomst 

en kunnen prijsverhogend werken.  
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen. 
6. Indien Opdrachtgever de Aanbieding niet accepteert, is Amixo gerechtigd de kosten die gemoeid 

zijn met de totstandbrenging van de Aanbieding in rekening te brengen, mits zij Opdrachtgever 
direct vóór of bij het vragen van de Aanbieding heeft gewezen op het bestaan van deze kosten.  

7. Aanbiedingen kunnen door Amixo binnen drie dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding 
daarvan, worden herroepen.  



 
 

 
 
 
Artikel 4. Totstandkoming en wijziging Overeenkomst 
1. Behoudens de in artikel 3.7 gegeven herroepingsmogelijkheid, komt tussen Opdrachtgever en 

Amixo een Overeenkomst tot stand op het moment dat Amixo van Opdrachtgever een tijdige 
schriftelijke en volledig met de Aanbieding overeenstemmende aanvaarding heeft ontvangen.  

2. Voor zover de Opdrachtgever de Aanbieding aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte 
betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
Amixo en komt een Overeenkomst tot stand overeenkomstig de Aanbieding van Amixo, tenzij 
Amixo schriftelijk akkoord gaat met de door Opdrachtgever vermelde afwijkingen.  

3. Indien Amixo op verzoek van Opdrachtgever enige (deel)prestatie verricht, voordat volledige 
overeenstemming is bereikt over de hoofdverbintenis (Overeenkomst), zal Opdrachtgever deze 
(deel)prestatie betalen op grond van de alsdan geldende markttarieven.  

4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen 
tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. 

5. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip 
van de voltooiing van de uitvoering en/of levering daardoor worden beïnvloed. Amixo zal de 
Opdrachtgever hierover informeren. 

6. Indien de uitvoering en/of levering in verband met wijzigingen wordt vertraagd, heeft Amixo recht 
op een verlenging van een eventueel in de Overeenkomst vastgestelde termijn. 

7. Wijzigingen door de Opdrachtgever in een Overeenkomst en/of bestelling zijn slechts en pas op 
dat moment voor Amixo bindend, nadat de wijzigingen schriftelijk door Amixo zijn bevestigd. 

8. Alle kosten die bij een Aanbieding niet konden worden voorzien en/of die ontstaan doordat de 
Opdrachtgever wijzigingen in de Overeenkomst en/of bestelling aanbrengt, worden aan de 
Opdrachtgever doorberekend. Amixo zal Opdrachtgever hierover informeren. 

 
Artikel 5. Prijzen 
1. De prijzen en aannemingssommen in Aanbiedingen en Overeenkomsten gelden voor levering Ex 

Works (op basis van de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende Incoterms) 
zijn gesteld in Euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, verpakkings- en 
transportkosten en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Indien na het sluiten van een (deel)Overeenkomst met Opdrachtgever, maar vóór, op- of aflevering 
van de Goederen, een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op 
de overeengekomen prijs voor de reeds bestelde Goederen, indien deze wijziging zich voordoet 
binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Prijswijzigingen na de hiervoor 
genoemde periode van drie maanden kunnen door Amixo worden doorberekend aan de 
Opdrachtgever.  

3. Amixo is gerechtigd ten aanzien van uit een tussen Opdrachtgever en Amixo duurovereenkomst 
voortvloeiende (deel)leveringen, bij iedere nieuwe bestelling een nieuwe prijs te bepalen op basis 
waarvan bestelde zaken zullen worden geleverd aan Opdrachtgever. De eventueel bij aanvang 
van de duurovereenkomst opgegeven prijzen zijn derhalve in beginsel slechts geldig voor de eerste 
door Amixo te leveren Goederen die bij aanvang van de Overeenkomst besteld zijn.  

4. Een samengestelde prijsopgave in een Aanbieding en/of Overeenkomst verplicht Amixo niet tot 
levering van een deel van de in de Aanbieding en/of Overeenkomst genoemde Goederen tegen 
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

5. Amixo is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst met een nieuwe Opdrachtgever een 
aanbetaling te vragen.  

 
Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Amixo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Amixo het recht 

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Amixo aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door Amixo gewenste 
vorm aan Amixo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde 
gegevens niet tijdig of niet in de gewenste vorm aan Amixo zijn verstrekt, heeft Amixo het recht de 
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging en/of te late aanlevering 
van de benodigde informatie voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke markttarieven 
aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

4. De opdrachtgever is verplicht om Amixo te informeren over feiten en/of omstandigheden die de 
uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.  

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Amixo is niet 
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of 
onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Amixo zijn verstrekt. 

 
Artikel 7. Levering 
1. Na totstandkoming en bevestiging van de Overeenkomst zal Amixo het bestelde leveren conform 

de Overeenkomst. Amixo is bevoegd de bestelde Goederen in termijnen te leveren. Amixo is 
gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 

2. Levering geschiedt Ex Works i.e. af bedrijf (op basis van de op het moment van het sluiten van de 
Overeenkomst geldende Incoterms), tenzij anders overeengekomen.  

3. Levertijden in Aanbiedingen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen 
recht op ontbinding en/of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4. Ook indien Amixo in de Overeenkomst een termijn tot levering heeft gegeven is deze indicatief. 
Een opgegeven levertermijn of levertijd is dan ook nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van 
een termijn geraakt Amixo pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is 
gesteld en nadat zij door Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan haar 
verplichtingen te voldoen.  

5. De opgegeven levertijd vangt pas aan nadat alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang van 
de werkzaamheden zijn vervuld, de benodigde informatie en/of gegevens en/of bescheiden door 
de Opdrachtgever aan Amixo ter beschikking zijn gesteld.  

6. Indien volgens de Overeenkomst een vooruitbetaling/aanbetaling dient te worden gedaan door de 
Opdrachtgever, vangt de levertijd slechts aan nadat deze betaling door Amixo is ontvangen. 

7. Amixo is bevoegd de uitvoering eerder aan te vangen en/of eerder tot levering van de Goederen 
over te gaan, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. 

8. Opdrachtgever draagt de kosten van en het risico voor verzending, aflevering, bezorging, afhalen, 
opslag en andere werkzaamheden die door of in opdracht van Amixo in verband met de 
Overeenkomst voor Opdrachtgever zijn verricht, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk 
overeengekomen.  

9. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de benodigde 
informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of de levering, is Amixo 
gerechtigd de Goederen op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

10. Amixo is niet gebonden aan een gewenste leveringsdatum indien de Opdrachtgever deze vermeldt 
op een bestelling. Amixo zal de Opdrachtgever informeren over de daadwerkelijke leveringsdatum 
wanneer deze door Amixo is vastgesteld, tenzij in de Overeenkomst een leveringsdatum is 
overeengekomen.  

11. In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde vastgestelde 
leveringsdatum, de levertijd of de leveringstermijn, zal Amixo de Opdrachtgever hierover 
informeren. Tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van Amixo, geeft overschrijding van de 
levertermijn, leveringsdatum en/of levertijd de Wedepartij geen recht op een gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de Overeenkomst. 

12. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald met betrekking tot de levertermijn, 
leveringsdatum en/of levertijd, wordt deze termijn/datum/tijd verlengd met de duur van de 
vertraging die aan de zijde van Amixo ontstaat als gevolg van het niet voldoen door de 
Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen 
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. 

 
 



 
 
 
 
 
 
13. Het staat Amixo vrij zaken, die vallen onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, niet te laden, indien 

Amixo blijkt dat het transportmiddel niet voldoet aan de voorschriften van deze wet. Amixo zal 
alsdan haar verplichtingen mogen opschorten totdat de Opdrachtgever of transporteur aan de 
betreffende voorwaarden heeft voldaan. Alle kosten die uit een eventuele opschorting voortvloeien, 
komen voor rekening van Opdrachtgever.  

 
Artikel 8. Afnameplicht 
1. Opdrachtgever is verplicht de voor de uitvoering van de Overeenkomst en het verrichten van de 

prestatie door Amixo noodzakelijke medewerking te verlenen of van derden te bedingen, 
daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de verwerkte Goederen.  

2. Indien de aflevering wegens omstandigheden die voor rekening en risico van Opdrachtgever 
komen, wordt vertraagd of uitgesteld, dan worden hem met ingang van twee weken na 
schriftelijke mededeling dat de Goederen verzendklaar zijn, opslagkosten berekend. De 
opslagkosten worden berekend volgens de door Amixo gehanteerde prijzen voor de verhuur van 
palletplaatsen en worden per kalendermaand in rekening gebracht, waarbij een gedeelte van een 
kalendermaand als een volle maand kan worden berekend.  

3. Ingeval de door of namens Opdrachtgever te verwerken zaken eerder dan de overeengekomen 
datum aan Amixo aangeleverd worden, worden op de wijze zoals uiteengezet in het vorige 
artikellid opslagkosten in rekening gebracht.  

4. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde Goederen ter aflevering zijn 
aangeboden aan Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever aangewezen derde, maar aflevering 
naar de mening van Amixo niet mogelijk is gebleken. De Opdrachtgever raakt daardoor zonder 
nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt, geldt 
als leveringsdatum van de zaken.  

5. Alle kosten die voortvloeien uit de afnameweigering komen voor rekening van Opdrachtgever, dit 
onverminderd de overige rechten van Amixo ter zake van deze tekortkoming van Opdrachtgever. 
Onder deze kosten begrijpt Amixo uitdrukkelijk ook een vergoeding voor de opslag conform 
artikel 8.2.  

 
Artikel 9. Monsters en modellen e.d. 
1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts 

als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de Goederen daaraan dienen te beantwoorden, tenzij 
en voor zover uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Goederen daarmee zullen 
overeenstemmen. 

2. Door Amixo verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gegevens over maat en gewicht, en/of andere 
door Amixo verstrekte gegevens, worden vermoed slechts ter aanduiding te zijn verstrekt, tenzij en 
voor zover uitdrukkelijk is bepaald in de Overeenkomst of in een Aanbieding dat de gegevens 
bindend zijn.  

3. Indien Amixo in opdracht van Opdrachtgever bijzondere zaken vormt en/of fabriceert en/of zaken 
aanschaft die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht 
deze zaken af te nemen en voor volledige betaling zorg te doen dragen. Eventuele 
monsters/proeven van de bijzondere zaken moet Opdrachtgever na ontvangst per omgaande 
keuren. 

 
Artikel 10. Onderzoek, reclames en garantie 
1. Goederen worden geleverd zonder recht van retour, behoudens hetgeen in dit artikel is 

opgenomen. 
2. Opdrachtgever is verplicht om het geleverde op het moment van (af)levering te controleren op de 

hoeveelheid. Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst 
van het geleverde te reclameren. Indien Opdrachtgever niet binnen uiterlijk 48 uur reclameert, dan 
gelden de hoeveelheden vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke 
documenten als juist. 

3. Zijn de Goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is 
aansprakelijkheid van Amixo daarvoor en daardoor vervallen, tenzij (aantoonbaar) eerst door of 
bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.  

 
 



 
 
 
 
 
 
4. Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending van de factuur 

schriftelijk te worden ingediend. Het is Opdrachtgever daarbij niet toegestaan enige 
betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen met een tegenvordering. 

5. Alle overige reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de Goederen 
c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of door Opdrachtgever geconstateerd hadden 
kunnen worden  te worden gemeld aan Amixo.  

6. Alle klachten/reclames moeten door de Opdrachtgever rechtstreeks en schriftelijk aan Amixo ter 
kennis worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. 
Opdrachtgever dient op verzoek van Amixo digitaal foto’s aan te leveren die klacht aantonen.Amixo 
dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken. 

7. Indien de Opdrachtgever gebrekkige Goederen wenst te retourneren, dan kan dit slechts 
geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Amixo, op de wijze zoals door Amixo 
aangegeven. Zonder voorafgaande toestemming hoeft Amixo een retourzending niet te 
aanvaarden. 

8. Indien Amixo oordeelt dat een klacht/reclame gegrond is, is Amixo uitsluitend gehouden tot 
(kosteloze) vervanging van de betreffende Goederen. Amixo is niet gehouden tot enigerlei verdere 
verplichtingen, zoals schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de 
zijde van Amixo. In geval van vervanging van Goederen verbindt Opdrachtgever zich reeds nu om 
– indien Amixo dit verlangt – het te vervangen Goed aan Amixo te retourneren en de eigendom 
aan Amixo te verschaffen. 

9. Indien ingevolge het bovenstaande tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot 
afname en betaling van de gekochte Goederen. Opdrachtgever heeft niet het recht om tot 
opschorting of verrekening van enige betaling over te gaan.  

10. Bij gebreke van melding van klachten over gebreken en/of tekorten zoals omschreven in dit artikel 
kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op vervanging, herstel, schadevergoeding en/of 
ontbinding. Recht op vervanging, herstel, schadevergoeding en/of ontbinding vervalt in ieder geval 
twee maanden na (af)levering. 

11. Recht op vervanging, herstel, schadevergoeding en/of ontbinding geldt niet wanneer een gebrek 
is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke 
toestemming van Amixo, de Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel 
trachten aan te brengen aan een Goed of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het 
goed niet is bestemd. 

 
Artikel 11. Betaling  
1. Betaling dient te geschieden in Euro en binnen drie weken na de factuurdatum of binnen de termijn 

zoals vermeld op de factuur, op een door Amixo aan te geven wijze. Bezwaren tegen de (hoogte 
van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Amixo afzonderlijk worden 
gefactureerd.  

3. Indien betaling op de vervaldag uitblijft, raakt de Opdrachtgever zonder aanmaning in verzuim. 
Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand cumulatief te 
berekenen over de hoofdsom, onverminderd het recht op wettelijke (handels)rente of verder aan 
Amixo toekomende rechten ter zake. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden 
aangemerkt. 

4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de 
vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

5. Indien Amixo bij wanprestatie van de Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, 
komen alle kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever. Het gaat hier ten minste om 
minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van 
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

6. Amixo heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste 
plaats in mindering op de kosten als bedoeld in artikel 8.5, daarna in mindering op de opengevallen 
rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de 
lopende rente. Amixo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, 
indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.  

 
 



 
 
 
 
 
 
7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan eventuele vorderingen op Amixo te verrekenen met 

hetgeen Amixo in rekening heeft gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij Amixo de tegenvordering 
van Opdrachtgever onvoorwaardelijk en schriftelijk heeft erkend.  

8. Amixo heeft het recht de aflevering van Goederen op te schorten indien en zodra de Opdrachtgever 
in gebreke is met de betaling van een geldsom uit hoofde van eerdere overeenkomsten met Amixo 
.  

9. Amixo is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige 
nakoming van zijn betalingsverplichtingen.  

 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Amixo geleverde Goederen, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, monsters, modellen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom 
van Amixo totdat de Opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen jegens Amixo heeft voldaan, 
met inbegrip van rente en kosten.  

2. Door Amixo geleverde Goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel 
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en 
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De geleverde Goederen zijn tot het tijdstip van volledige 
nakoming niet vatbaar voor verpanding of enige andere wijze van bezwaring. 

3. De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen met de 
nodige zorgvuldigheid als herkenbare eigendom van Amixo te bewaren. 

4. De Opdrachtgever is verplicht de Goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen 
brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze 
verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan Amixo. Het is Opdrachtgever niet 
toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te 
geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te verstrekken. Alle aanspraken 
van de Opdrachtgever op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra 
Amixo te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan Amixo worden verpand tot 
meerdere zekerheid van de vorderingen van Amixo jegens de Opdrachtgever. Uitkeringen ter zake 
van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in plaats van de betreffende 
zaken en komen aan Amixo toe.  

5. Voor zover Amixo nog andere vorderingen op Opdrachtgever heeft en Amixo aan Opdrachtgever 
Goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen is, vestigt 
Opdrachtgever tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Amixo een 
bezitloos pandrecht op deze Goederen gelijk Amixo dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De 
Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Amixo een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. 
Opdrachtgever zal er voor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de 
Goederen, afgezien van de rechten van Amixo, geen panden of beperkte rechten rusten.  

6. Indien Opdrachtgever de Goederen doorverkoopt waarop een eigendomsvoorbehoud en/of 
pandrecht rust ten gunste van Amixo, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Amixo op 
zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op die debiteur een pandrecht te vestigen.  

7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen dan wel 
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Amixo zo snel als 
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

8. Voor het geval dat Amixo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
Opdrachtgever nu reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Amixo of door 
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Amixo zich 
bevinden en die zaken terug te nemen. 

9. Indien door Amixo Goederen worden teruggenomen onder de werking van dit artikel, dan zal de 
waarde van deze Goederen in mindering worden gebracht op de openstaande factuurbedragen 
die door de Opdrachtgever moeten worden voldaan. Amixo heeft het recht de waarde van de 
Goederen te bepalen op het moment van terugname en neemt daarbij de waarde in het 
economische verkeer van dat moment als uitgangspunt.  

10. Alle eventuele kosten verbonden aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen 
in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede het pandrecht, zijn voor rekening van 
Opdrachtgever.  

 
 



 
 
 
 
 
Artikel 13. Zekerheidsstelling 
1. Indien Amixo goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst niet zal nakomen, is Amixo voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst 
gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever op 
verzoek en ten genoegen van Amixo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst.  

2. Nadat de door Amixo gestelde termijn tot zekerheidstelling is verstreken, of door weigering tot 
zekerheidsstelling, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Amixo de 
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een aan de Opdrachtgever gerichte 
schriftelijke verklaring ontbinden en het reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten 
op vergoeding van kosten, rente en schade, winstderving daaronder begrepen.  

 
Artikel 14. Opschorting en ontbinding 
1. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en opdrachtgever in verzuim is en/of nog zal 

geraken, kan Amixo zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde Goederen onverwijld 
terugvorderen. De Opdrachtgever verleent Amixo de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en 
gebouwen te betreden. De Overeenkomst kan alsdan door Amixo zonder rechterlijke 
tussenkomsten als ontbonden beschouwd worden, niet tegenstaande het recht van Amixo om 
vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen.  

2. Amixo is in ieder geval bevoegd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de 
Overeenkomst buiten rechte en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding, te ontbinden indien: 
a. de Opdrachtgever is tekortgeschoten in de nakoming van een materiële verplichting van de 

Overeenkomst; 
b. de Opdrachtgever tekortschiet in een wettelijke verplichting of verplichting uit andere hoofde 

jegens Amixo; 
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, 

surseance van betaling is verleend, op de Opdrachtgever een soortgelijke regeling van 
toepassing is geworden of de Opdrachtgever anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije 
beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht 
of die toestand onherroepelijk is; 

d. de Opdrachtgever buiten faillissement, surseance of andere gelijksoortige regeling haar 
schuldeisers een akkoord heeft aangeboden; 

e. de Opdrachtgever is opgehouden te bestaan of is ontbonden. 
3. Amixo behoudt naast het recht op opschorting en/of ontbinding steeds haar recht op volledige 

schadevergoeding van de door haar geleden schade. 
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Amixo op de Opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. 
 
Artikel 15. Aansprakelijkheid 
1. De Opdrachtgever kan Amixo slechts aansprakelijk houden voor directe schade die een 

onmiddellijk, rechtstreeks gevolg is van een aan Amixo toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 

2. Amixo is niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade (waaronder begrepen doch niet daartoe 
beperkt bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en/of 
stagnatieschade) en (ii) schade welke redelijkerwijs door de Opdrachtgever voorkomen en/of 
beperkt had kunnen worden. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat de Opdrachtgever 
Amixo terstond na ontdekking van de tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Amixo 
een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Amixo is niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever en/of een derde geleden schade voor 

zover deze schade het gevolg is van: 
a. het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van de geleverde Goederen; 
b. het niet in acht nemen van de door Amixo verstrekte voorschriften en andere aanwijzingen; 
c. het zonder schriftelijke toestemming van Amixo, door de Opdrachtgever of derden 

aanbrengen dan wel trachten aan te brengen van wijzigingen aan een geleverd Goed; 
d. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of 

vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens; 
e. kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand-/rookschade, stroomstoringen, storingen in 

telecommunicatieverbindingen en alle andere oorzaken die niet aan Amixo kunnen worden 
verweten of niet voor risico van Amixo komen; 

4. Indien Amixo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Amixo beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel tot herlevering van Goederen, zulks ter 
keuze van Amixo en voor zover Amixo in staat is om soortgelijke Goederen te leveren. De 
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake 
geldende eigen risico. 

5. De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de 
onderhavige algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van 
ondergeschikten van Amixo en ieder ander die door Amixo in het kader van de totstandkoming 
en uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt, alsmede voor en ten 
behoeve van hen van wie Amixo geleverde Goederen betrekt. 

6. Indien en voor zover de Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft 
verzekerd, is zij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Amixo te 
vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. 

7. Opdrachtgever is gehouden om Amixo te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen in het kader 
van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van 
Amixo in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten. 

8. Opdrachtgever verplicht zich in ieder geval de door Amixo geleverde Goederen en/of de 
Goederen/verpakkingen waarin producten van Amixo zijn verwerkt en/of waarvoor producten van 
Amixo zijn gebruikt, te voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing in de taal van het land waar 
Opdrachtgever het Goed op de markt zal brengen – tenzij door Amixo een gebruiksaanwijzing 
wordt meegeleverd, welke niet mag worden verwijderd – waarin gewaarschuwd wordt voor de 
risico’s zowel bij gewoon gebruik als bij oneigenlijk gebruik van de betreffende Goederen en/of 
verpakking.  

 
Artikel 16. Risico-overgang 
1. Het volledige risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de Goederen gaat 

over op de Opdrachtgever op het moment van levering, ook wanneer de eigendom nog niet is 
overgedragen aan de Opdrachtgever. 

2. De Goederen komen eveneens voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf het moment 
dat deze in verzuim is met het verrichten van een handeling met betrekking tot het meewerken 
aan de aflevering van de Goederen. Amixo heeft het recht om de Goederen in die situatie 
gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever in opslag te (laten) 
houden. 

 
Artikel 17. Emballage 
1. De kosten verband houdende met de ten behoeve van de toelevering en/of de aflevering door 

Amixo aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.), worden door 
Amixo tegelijk met de geleverde Goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.  

2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan 
door Amixo aan Opdrachtgever een creditfactuur verzonden. Amixo is geen vergoeding 
verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.  

 
 
 



 
 
 
 
 
Artikel 18. Overmacht 
1. Een partij moet voor een beroep op overmacht de andere partij onverwijld en in ieder geval voor 

het voor de nakoming van haar verplichting bepaalde tijdstip de dreiging van de tekortkoming en 
de oorzaak daarvan schriftelijk meedelen.  

2. Van overmacht aan de zijde van Amixo is in ieder geval sprake, indien Amixo na het sluiten van 
de Overeenkomst ten gevolge van alle gebeurtenissen buiten de macht van Amixo – zoals oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van 
Amixo als bij derden, van wie Amixo de benodigde materialen, grondstoffen of goederen geheel 
of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen 
beheer – verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit die Overeenkomst of aan de voorbereiding 
daarvan te voldoen, en voorts door alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van 
Amixo ontstaan. 

3. Amixo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert, intreedt nadat Amixo zijn verbintenis had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één jaar, is ieder der partijen 
gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien nakoming als gevolg 
van de overmacht blijvend onmogelijk is, kunnen ieder der partijen de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang ontbinden. Amixo is in geval van ontbinding niet verplicht tot vergoeding van 
schade aan de Opdrachtgever. 

5. Voor zover Amixo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Amixo 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke 
Overeenkomst. 

 
Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Amixo zich de 

rechten en bevoegdheden voor die Amixo toekomen op grond van de Auteurswet. 
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de Goederen aan te brengen, tenzij 

uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
3. De in het kader van de Overeenkomst door Amixo tot stand gebrachte Aanbiedingen, offertes, 

ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en/of andere materialen of (elektronische) 
bestanden, blijven eigendom van Amixo, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden 
ter hand zijn gesteld en ongeacht of hiervoor aan de Opdrachtgever kosten in rekening zijn 
gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4. Alle door Amixo eventueel verstrekte stukken, zoals Aanbiedingen, offertes, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, films, software en/of andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn 
uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door haar 
zonder voorafgaande toestemming van Amixo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter 
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders 
voortvloeit. 

5. Indien Amixo krachtens overeenkomst Goederen produceert op aanwijzing van en in opdracht 
van Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever aan Amixo dat Amixo geen inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten van derden maakt. De Opdrachtgever vrijwaart Amixo voor alle 
aanspraken van derden in verband met een eventuele inbreuk.  

6. Amixo behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 
kennis van derden wordt gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Artikel 20. Geheimhouding 
1. Opdrachtgever dient de gegevens en/of informatie uit aanbiedingsdocumenten en/of de 

Overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door 
derden aanwenden of aan derden bekend maken. Dit geldt eveneens voor alle (bedrijfs)gegevens 
van Amixo dan wel alle in verband met de Overeenkomst van Amixo ontvangen informatie. 
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de bedoelde gegevens en informatie niet anders dan met 
schriftelijke toestemming van Amixo worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt 
of gebruikt, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2. Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verplichting is de Opdrachtgever een 
onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan Amixo 
ter hoogte van € 10.000, onverminderd het recht van Amixo om een schadevergoeding te eisen. 

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Amixo gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te 
verstrekken, en Amixo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde 
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Amixo niet gehouden tot betaling van 
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding 
van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

 
Artikel 21. Overdracht  
1. Ingeval Amixo haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene 

voorwaarden overdraagt aan een derde, doet Amixo hiervan tijdig mededeling aan de 
Opdrachtgever.  

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze 
algemene voorwaarden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Amixo.  

 
Artikel 22. Overige 
1. Deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.  
2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet 
rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke 
bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

3. De Overeenkomst  en de algemene voorwaarden (inclusief alle geschillen die verband houden 
met de Overeenkomst of algemene voorwaarden) zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands 
recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.  

4. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden over het 
bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter in eerste aanleg van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, zulks 
behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 

5. Indien de bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de tussen Opdrachtgever 
en Amixo gesloten Overeenkomst of met andere tussen Opdrachtgever en Amixo gemaakte 
schriftelijke afspraken, dan prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst en de tussen 
Opdrachtgever en Amixo gemaakte afspraken boven de bepalingen in deze algemene 
voorwaarden.  


