
 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN FLEVO TRADER 

Betreffende de verkoop en levering van zaken aan Flevo Trader 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

Dag: kalenderdag niet zijnde een zaterdag, zondag, of feestdag die wordt 
genoemd in artikel 3 lid 1 Atw; 

Flevo Trader: Flevo Trader B.V., gevestigd te (8305 BP) Emmeloord (Nederland) 
aan de Reaal 9D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 61106607, alsmede haar rechtsopvolgers. 

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan een 
mededeling die is verzonden via post, fax of e-mail. 

Verkoper: de wederpartij, een natuurlijke of rechtspersoon met wie Flevo Trader 
een koopovereenkomst sluit ten aanzien van de verkoop en levering van zaken aan 
Flevo Trader; 

Artikel 2 – Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  

(i) elke koopovereenkomst, gesloten tussen Flevo Trader als koper 
enerzijds en Verkoper anderzijds, daarbij inbegrepen handelingen 
die aan het (mogelijk) sluiten van de koopovereenkomst voorafgaan, 
zoals het spreken over en doen van een aanbod; 

(ii) op iedere overige rechtsverhouding ten aanzien waarvan Partijen de 
toepasselijkheid overeenkomen. Indien de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden éénmaal overeen is gekomen, geldt dat ze eveneens 
van rechtswege van toepassing zijn op toekomstige, soortgelijke 
overeenkomsten, zodat de toepasselijkheid niet weer opnieuw 
expliciet overeengekomen hoeft te worden. 
 

2. Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal overeen is 
gekomen, geldt dat ze eveneens van rechtswege van toepassing zijn op 
toekomstige, soortgelijke overeenkomsten, zodat de toepasselijkheid niet weer 



 

opnieuw expliciet overeengekomen hoeft te worden, en ze niet weer opnieuw ter 
hand behoeven te worden gesteld. 
 
3. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de 
toepasselijkheid van enige set algemene voorwaarden, gebruikt door Verkoper, 
uit. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit echter niet uit dat 
aanvullende sets algemene voorwaarden, gebruikt door Flevo Trader, van 
toepassing kunnen zijn. Bij strijdigheid tussen bepalingen in verschillende sets 
voorwaarden geldt de bepaling die, ter beoordeling van Flevo Trader, haar de 
beste rechtspositie biedt. 

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

1 Flevo Trader is niet gebonden aan een overeenkomst strekkende tot verkoop 
en levering van zaken aan Flevo Trader tot het moment dat Flevo Trader de 
totstandkoming van die overeenkomst heeft bevestigd middels een schriftelijke 
orderbevestiging. Indien een bevestiging van Verkoper op enig punt afwijkt van 
de door Flevo Trader gegeven opdracht geldt dat deze gevolgd moet worden door 
een (nieuwe) schriftelijke bevestiging van de zijde van Flevo Trader, voordat 
Flevo Trader geacht kan worden met deze afwijkingen in te stemmen. 

2 Tussen partijen wordt de door Flevo Trader verzonden bevestiging vermoed 
de volledige en juiste inhoud van een op basis daarvan tot stand gekomen 
overeenkomst weer te geven, in het bijzonder ten aanzien van de (aantallen) te 
leveren zaken. 

Artikel 4 - Levering 

1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de zaken geleverd 
“Franco inclusief Rechten”(Delivery Duty Paid), overeenkomstig het bepaalde in 
de meest recente versie van de IncoTerms, op een door Flevo Trader aan te geven 
locatie. Al de kosten, vergoedingen en heffingen die zijn verbonden aan deze 
wijze van aflevering worden geacht inbegrepen te zijn in de overeengekomen 
prijs. 

2 Verkoper is gehouden om voor eigen rekening en ten genoegen van Flevo 
Trader alle risico’s die verband houden met het transport (inclusief de inlading en 
uitlading) van de aan, in opdracht van of ten behoeve van Flevo Trader te leveren 
goederen voldoende te verzekeren en verzekerd te houden totdat het risico ten 



 

aanzien van die goederen op Flevo Trader is overgegaan.  

3 Verkoper is verantwoordelijk en draagt de kosten voor het tijdig en in de 
juiste vorm verkrijgen van alle vergunningen, licenties, toestemmingen, 
concessies, registraties en certificaten die mochten zijn vereist voor het transport, 
de opslag, de levering, het importeren, exporteren en/of het gebruik en de 
toepassing van de zaken welke door Verkoper aan Flevo Trader dienen te worden 
geleverd.  

4 Zaken worden, tenzij anders overeengekomen, afgeleverd ter plaatse van de 
kantoren van Flevo Trader te Emmeloord (Nederland), dan wel middels een 
vertegenwoordigende partij, elders gevestigd.  

5 Verkoper is gehouden de goederen te leveren op het overeengekomen 
tijdstip, althans binnen de overeengekomen levertermijn. Indien geen expliciete 
levertermijn overeen is gekomen geldt een termijn van 5 werkdagen, te rekenen 
vanaf de dag van bevestiging van de opdracht door Flevo Trader.  

6 Indien zaken niet binnen de geldende termijn zijn afgeleverd heeft Flevo 
Trader de bevoegdheid om de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat 
Verkoper aanspraak kan maken op enige vergoeding, en zonder afbreuk te doen 
aan het recht van Flevo Trader om ten gevolge van deze tekortkoming geleden 
schade op Verkoper te verhalen. Indien Verkoper reden heeft om te 
veronderstellen dat zaken (mogelijk) later dan overeengekomen zullen worden 
afgeleverd dient zij Flevo Trader daar per ommegaande schriftelijk van op de 
hoogte te stellen. Na ontvangst van die mededeling heeft Flevo Trader eveneens 
het recht de overeenkomst te ontbinden, gelijk eerder in dit lid beschreven.  

7 Verkoper dient al haar verplichtingen te allen tijde na te komen, zonder een 
beroep te doen op enig (vermeend) recht van opschorting of verrekening. 

Artikel 5 – Kwaliteit 

Verkoper garandeert ten aanzien van de zaken die aan Flevo Trader worden 
geleverd, dat deze, onder alle omstandigheden: 

- volledig geschikt zijn voor de uit de aard van de zaken voortvloeiende 
bestemming, alsmede een op voorhand door Flevo Trader kenbaar 
gemaakte bestemming, en vrij zijn van ieder gebrek; 



 

- Beschikken over de eigenschappen en specificaties die Flevo Trader 
en Verkoper op voorhand overeen zijn gekomen alsmede de 
eigenschappen en specificaties die Flevo Trader redelijkerwijs 
aanwezig mocht veronderstellen; 

- In nieuwstaat verkeren, niet eerder gebruikt zijn, en zijn gemaakt, 
geproduceerd of samengesteld met goed vakmanschap, en uit nieuwe 
grondstoffen en materialen van nieuwe kwaliteit, niet eerder zijn 
geactiveerd of geregistreerd. 

- Ook voor wat betreft  toebehoren zoals (in ieder geval) stekkers, 
koptelefoons, handleidingen en dergelijke origineel zijn, dat wil 
zeggen niet vervangen door producten van andere leveranciers; 

- Overeenstemmen met de op voorhand aan Flevo Trader doorgegeven 
serienummers, IMEI nummers en dergelijke; 

- Voor wat betreft (in ieder geval) hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit 
en eigenschappen overeenstemmen met hetgeen door of namens 
Verkoper op voorhand is gespecificeerd (ook indien een en ander is 
vastgelegd in offertes, monsters, catalogussen, of mondeling aan 
Flevo Trader te kennen is gegeven), althans met hetgeen Flevo Trader 
op voorhand mocht verwachten; 

- Deugdelijk zijn verpakt, in de originele bedrijfsverpakking, met 
originele verzegeling, geschikt om te worden vervoerd, en worden 
vervoerd middels daartoe geëigende transportmiddelen; 

- Voldoen aan alle toepasselijke branche-eisen, alsmede alle 
toepasselijke wetten, richtlijnen, voorschriften en regels van 
overheidswege, zowel van de staat waarin de goederen geproduceerd 
zijn als van de staat waarvoor de goederen bestemd zijn;  

- Geschikt zijn om door Flevo Trader, zonder enige beperking, op de 
markt te worden gebracht, zowel in Nederland als daarbuiten, 
wereldwijd. 

Verkoper vrijwaart Flevo Trader ten aanzien van alle aanspraken, heffingen 
en schadevergoedingen die door derden, producenten en overheden 
daaronder inbegrepen, worden opgelegd of geclaimd in verband met de 



 

import, export, gebruik, (intellectuele) eigendomsrechten, fiscale heffingen 
en/of regelgeving. 

Artikel 6 – Inspectie van zaken  

Flevo Trader heeft op ieder moment het recht, maar niet de plicht, zaken te (laten) 
inspecteren (onder meer door middel van een x-ray), en ze goed of af te keuren. 
Als onderdeel van die keuring mogen de verpakkingen worden geopend. Echter, 
een inspectie of keuring die niet direct resulteert in de constatering van een gebrek 
en/of afkeuring kan onder geen enkele omstandigheid worden begrepen als 
afstand van enig recht ten aanzien van later ontdekte gebreken, ook indien het 
gebreken betreft die bij de inspectie zoals die is uitgevoerd, dan wel bij gebruik 
van de zaak, eerder opgemerkt hadden kunnen of moeten worden. Anders gezegd: 
Verkoper kan aan de resultaten van een inspectie of keuring door Flevo Trader 
geen enkel recht ontlenen. 

Artikel 7 – Tekortkomingen 

1 Indien Flevo Trader op enig moment een tekortkoming constateert ten 
aanzien van de uitvoering van de overeenkomst zal zij Verkoper daar schriftelijk 
en gemotiveerd van op de hoogte stellen. Behoudens een onderbouwde 
weerlegging van Verkoper, door Flevo Trader ontvangen binnen twee werkdagen 
na ontvangst door Verkoper van de kennisgeving, wordt de tekortkoming door 
Verkoper geacht te zijn geaccepteerd. 

2 Onder tekortkoming wordt onder meer verstaan een afwijking ten aanzien 
van de onder artikel 5 door Verkoper gegeven garanties, maar wordt bijvoorbeeld 
tevens verstaan een afwijking ten aanzien van de koopovereenkomst ten aanzien 
van het aantal geleverde zaken en/of het overeengekomen type(s), dan wel enige 
andere tekortkoming onder de uit de overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden voortvloeiende verplichting. 

3 Op het moment dat een tekortkoming wordt geconstateerd door Flevo 
Trader heeft zij, ter eigener keuze en zonder dat enige aanmaning of 
ingebrekestelling benodigd is, de navolgende bevoegdheden: 

- Zij kan van Verkoper nakoming vorderen, op zo kort mogelijke 
termijn, waarbij alle kosten die verband houden met herstel door 
Verkoper worden gedragen of aan Flevo Trader worden vergoed, 
waaronder in ieder geval begrepen bijkomende transportkosten; 



 

- Zij kan de overeenkomst waaronder de gebrekkige zaak is geleverd 
geheel of gedeeltelijk ontbinden, ook ten aanzien van zaken waarbij 
(nog) geen gebrek is vastgesteld, zonder dat Verkoper aanspraak kan 
maken op enige vergoeding ter zake. 

- Zij kan eveneens andere, reeds gesloten maar nog niet uitgevoerde 
overeenkomsten met Verkoper ontbinden, zonder dat Verkoper 
aanspraak kan maken op enige vergoeding ter zake, voor zover Flevo 
Trader ten aanzien van die overeenkomsten redelijke grond heeft om 
te verwachten dat Verkoper ook onder die overeenkomst niet zonder 
tekortkoming zal presteren, ofwel indien Verkoper  zijn verplichtingen 
ten aanzien van herstel, ontbinding en/of schadevergoeding, verband 
houdende met de geconstateerde tekortkoming, niet volledig nakomt. 
Ontbinding geeft Verkoper geen aanspraak op enige vergoeding. 

3 De uitoefening van de in dit artikel opgenomen bevoegdheden doet niet af 
aan, en treedt niet in de plaats van enige verplichting van Verkoper om aan Flevo 
Trader de door haar geleden schade te vergoeden. 

4 De constatering van een tekortkoming, of de aanwezigheid van een 
gegronde verwachting ten aanzien van een toekomstige tekortkoming geeft Flevo 
Trader het recht haar verplichtingen jegens Verkoper op te schorten tot het 
moment dat er volledig en deugdelijk is nagekomen, ook waar het verplichtingen 
onder andere overeenkomsten met Verkoper betreft. 

5 Onder het constateren van een tekortkoming als bedoeld in dit artikel wordt 
eveneens verstaan het constateren van omstandigheden die Flevo Trader gegronde 
vrees geven dat Verkoper haar verplichtingen niet stipt, volkomen en tijdig zal 
nakomen. 

Artikel 8 - Levering ‘On hold’ 

1. Indien partijen overeenkomen dat levering plaats zal vinden middels een 
“Forwarder” (ook wel: “Expediteur”) en/of “on hold” geldt, waar nodig in 
afwijking van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, het navolgende. De 
Forwarder wordt door Flevo Trader aangewezen, en zal zijn werkzaamheden 
enkel in opdracht van Flevo Trader verrichten. Verkoper zal (indien 
overeengekomen na het voldoen van een aanbetaling) de zaken per ommegaande 
(laten) transporteren naar de Forwarder. De Forwarder zal de zaken na ontvangst 



 

(elementair) controleren, in het bijzonder ten aanzien van types en hoeveelheden. 
De Forwarder is gerechtigd al het door hem gewenste onderzoek uit te voeren, 
ook wanneer daarvoor verpakkingen en verzegelingen geopend moeten worden. 
De Forwarder stelt van zijn bevindingen een inspectierapport op, dat per 
ommegaande aan Verkoper en Flevo Trader ter beschikking wordt gesteld.  

2. Aangenomen dat in het inspectierapport geen afwijkingen ten aanzien van 
de zaken zijn geconstateerd, dat wil zeggen dat deze beantwoorden aan de 
koopovereenkomst, zal Flevo Trader er zorg voor dragen dat (het restant van) de 
overeengekomen koopsom wordt voldaan. Direct na ontvangst van volledige 
betaling zal Verkoper de zaken vrijgeven en Forwarder en Flevo Trader 
dienovereenkomstig berichten. Echter, reeds met betaling door Flevo Trader 
wordt er (af)geleverd en gaat de eigendom en het risico van de zaken over op 
Flevo Trader, zodat Forwarder ze vanaf dat moment voor Flevo Trader houdt. 

3. Indien in het inspectierapport gebreken of afwijkingen worden 
geconstateerd, heeft Flevo Trader het recht ofwel (i)  van Verkoper te verlangen 
dat op zo kort mogelijke termijn de gebrekkige zaken worden vervangen, dan wel 
de ontbrekende zaken worden aangevuld, ofwel (ii) de koopovereenkomst waar de 
gebrekkige of ontbrekende zaken onder vallen geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
in welk geval Verkoper gehouden is om reeds gedane (aan)betalingen binnen 24 
uur te restitueren. In beide gevallen is Verkoper aansprakelijk voor al de schade 
die Flevo Trader lijdt ten gevolg van een en ander. 

Artikel 9 – Ontbinding 

1 In aanvulling op de overige in deze algemene voorwaarden en tussen 
partijen overeengekomen ontbindingsgronden heeft Flevo Trader het recht om 
iedere tussen haar en Verkoper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, onverlet het recht 
aanspraak te maken op schadevergoeding, en zonder dat deze ontbinding 
Verkoper aanspraak geeft op enige vergoeding, indien: 

- Verkoper failliet wordt verklaard, er ten aanzien van hem surseance 
van betaling wordt aangevraagd en/of uitgesproken, namens Verkoper 
een betalingsakkoord wordt aangeboden, of uit andere feiten en 
omstandigheden blijkt dat Verkoper niet langer in staat is aan haar 
verplichtingen te voldoen;  



 

- Verkoper, wanneer deze een natuurlijk persoon is, overlijdt of onder 
curatele wordt gesteld of het vermogen van Verkoper of een deel 
daarvan onder bewind wordt gesteld;  

- Verkoper, wanneer deze een rechtspersoon is, wordt ontbonden of een 
besluit tot  ontbinding met betrekking tot Verkoper wordt of is 
genomen of Verkoper in liquidatie treedt of een besluit met betrekking 
tot de liquidatie van Verkoper wordt of is genomen;  

- Verkoper met een derde fuseert of door een derde wordt 
overgenomen;  

- de rechtsvorm van Verkoper wordt gewijzigd, of;  

- er een wezenlijke verandering komt in de activiteiten van Verkoper. 

- Flevo Trader blijkt van omstandigheden die maken dat nakoming van 
de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, 
bijvoorbeeld doordat producenten, overheidsinstellingen of andere 
derden haar te kennen geven dat het importeren, exporteren gebruiken 
of verhandelen van de zaken aan beperkingen of voorwaarden 
onderhevig of in het geheel niet toegestaan is; 

2 Flevo Trader heeft op ieder moment gedurende de looptijd van een 
overeenkomst het recht om de ontbinding daarvan te verzoeken. Indien Flevo 
Trader een dergelijk verzoek doet zal Verkoper aan Flevo Trader terstond, doch 
uiterlijk binnen 48 uur, opgave doen van de directe schade die zij ten gevolge van 
die opzegging zou leiden, onderbouwd met stukken. Na ontvangst daarvan zal 
Flevo Trader: 

- De ontbinding bevestigen, waarmee deze rechtskracht krijgt, en 
Verkoper aanspraak krijgt op betaling door Flevo Trader van de eerder 
opgegeven schade, te voldoen binnen 60 dagen nadien, en zonder 
jegens Flevo Trader aanspraak te kunnen maken op enige andere 
vergoeding, ofwel, 

- Afzien van ontbinding, waardoor de overeenkomst onverkort van 
kracht blijft, ofwel, 

- De ontbinding bevestigen, waarmee deze rechtskracht krijgt, en 
Verkoper aanspraak krijgt op vergoeding van de ten gevolge van de 



 

ontbinding geleden directe schade, doch waarbij de eerder opgegeven 
omvang daarvan door Flevo Trader wordt betwist. Partijen zullen 
vervolgens in onderling overleg alsnog trachten ter zake 
overeenstemming te bereiken. Indien dergelijke overeenstemming niet 
wordt bereikt heeft Verkoper het recht in rechte betaling van de door 
hem geleden directe schade te vorderen, echter zonder aanspraak te 
kunnen maken op enige andere vergoeding of schade, en zonder 
daaraan het recht te ontlenen enige andere verplichting op te schorten 
of een vordering van Flevo Trader met haar schadevordering te 
verrekenen. 

3 Ieder ontbinding door Flevo Trader, op welke grond dan ook, brengt met 
zich mee dat voor zover van de zijde van Flevo Trader reeds een aanbetaling is 
gedaan, die aanbetaling binnen 24 uur na ontvangst van de ontbindingsverklaring 
dient te zijn terugbetaald aan Flevo Trader. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1 Verkoper is aansprakelijk voor alle schade, door Flevo Trader geleden, 
welke direct of indirect het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van 
Verkoper in de nakoming van diens verplichtingen jegens Flevo Trader. 

2 In geval van enige toerekenbare tekortkoming van Flevo Trader jegens 
Verkoper, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid onder de wet (iedere vorm 
van regelgeving en overheidsvoorschrift daaronder inbegrepen), zal Flevo Trader 
ter zake nimmer meer verschuldigd zijn dan de werkelijke waarde van de 
goederen die worden geleverd onder de overeenkomst ten aanzien waarvan de 
toerekenbare tekortkoming zich voordoet.  

3 Verkoper vrijwaart Flevo Trader ten aanzien van iedere aanspraak of 
vordering van een derde, verband houdende met een tekortkoming van Verkoper, 
dan wel op andere wijze verband houdende met het gebruik, verkoop en levering 
van door Verkoper geleverde zaken. 

4 In het bijzonder ziet de vrijwaring van het vorige lid op aanspraken van 
derden die verband houden met schade als bedoeld in artikel 6:185 jo. 6:190 BW. 

Artikel 11 – Eigendomsoverdracht en risico 

1 De eigendom en het risico van de aan Flevo Trader te leveren goederen 



 

gaan, behoudens expliciete en andersluidende afspraken, volledig en onbezwaard 
over op Flevo Trader op het moment dat deze door Flevo Trader, althans een door 
haar ingeschakelde derde, in ontvangst worden genomen.  

2 Indien overeengekomen is dat zaken voorafgaand aan levering worden 
betaald door Flevo Trader gaat de eigendom van de zaken over op Flevo Trader 
op het moment van betaling. 

Artikel 12 – Prijs en betaling  

1 De overeengekomen prijs is, tenzij anders afgesproken, de volledige prijs 
voor de te leveren goederen inclusief alle daaraan verbonden kosten, heffingen en 
belastingen, waaronder in ieder geval begrepen BTW en de kosten van 
verpakking, transport, verzekering en levering op de plaats(en) als door Flevo 
Trader aangegeven. 

2 Verkoper zal, zo spoedig na het moment van aflevering, aan Flevo Trader 
een gespecificeerde factuur verzenden, met een betaaltermijn van 60 dagen, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn gaat enkel lopen na 
ontvangst van een deugdelijk gespecificeerde factuur, met daarop in ieder geval 
opgenomen het referentienummer van Flevo Trader. Betaling kan niet worden 
opgevat als erkenning van de afwezigheid van gebreken of andere 
tekortkomingen. 

3 Flevo Trader is gerechtigd de bedragen welke zij uit welken hoofde ook aan 
Verkoper verschuldigd, ook indien die vorderingen (nog) niet opeisbaar zijn, te 
verrekenen met al hetgeen Verkoper aan Flevo Trader verschuldigd is, ook indien 
die vorderingen (nog) niet opeisbaar zijn.  

Artikel 13 – Intellectuele eigendom 

Verkoper staat ervoor in dat het gebruik (met inbegrip van verkoop aan derden, 
im- en export, op de markt brengen) van de zaken geen inbreuk maakt op enig 
recht van intellectueel eigendom, dan wel anderszins aan beperkingen onderhevig 
is. Verkoper vrijwaart Flevo Trader ten aanzien van alle aanspraken van derden 
hieromtrent.  

Artikel 14 – Toepasselijk recht  

De overeenkomst tussen Flevo Trader en Verkoper en de uitvoering daarvan 
wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is tussen partijen 



 

niet van toepassing. Geschillen tussen Flevo Trader en Verkoper, waaronder mede 
begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke 
voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn zullen (in eerste aanleg) worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Zwolle. 


