
L    E V E R I N G S R W A A R D E N V  O  O

van Acoustic Trend B.V. te Amstelveen

De vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met Acoustic Trend B.V. In het bijzonder wijst Acoustic Trend B.V. op de artikelen 4 
(eigendomsvoorbehoud), 7 (aansprakelijkheid), 8 (verwerkingsvoorschriften) en 10 (toepasselijk recht en geschillenbeslechting) van deze algemene voorwaarden.

1. Algemene Bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle

te sluiten en gesloten overeenkomsten met Acoustic Trend  B.V. verder 
"Acoustic Trend " en een wederpartij .
1.2 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Acoustic Trend 

slechts nadat en voorzover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Alle 
aanbiedingen van Acoustic Trend , in welke vorm ook gedaan, zijn 
vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is vermeld.

1.3 De overeenkomst komt tot stand nadat Acoustic Trend  een schriftelijke
order van de wederpartij heeft bevestigd, of met de uitvoering van de order een 

aanvang heeft gemaakt.
1.4 Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan doordat ofwel Acoustic 
Trend International ofwel de wederpartij gebruikt maakt van e-mail, of in de 

gevallen waarbij een overeenkomst anderszins via de elektronische weg tot 
stand komt, geldt dat een dergelijk e-mail bericht of iedere andere langs 
elektronische weg uitgebrachte verklaring, gelijk wordt gesteld met een 
schriftelijke mededeling en dat, onverminderd het in artikel 1.3 bepaalde, een 
overeenkomst tot stand kan komen zonder dat Acoustic Trend  aan eventuele 
door de wet te stellen voorwaarden inzake de communicatie via de 
elektronische weg, dient te voldoen. 

1.5 Acoustic Trend  heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de
aflevering te wijzigen in geval van -stijgingen van de prijzen van 
kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loon-
kosten of in geval van overheidsmaatregelen, wanneer deze stijgingen of 
maatregelen zich hebben voor gedaan na het moment van de 
totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van 
aflevering. 

1.6 Alle afbeeldingen en specificaties van zaken in catalogi, prijslijsten, adverten-
ties en dergelijke gelden als een weergave bij benade-ring, tenzij Acoustic 
Trend  schriftelijk voor een betreffende levering expliciet anders heeft 
aangegeven. 

1.7 Acoustic Trend  staat niet in voor de juistheid en nauwkeurigheid van
de opgaven van gewicht, afmeting, capaciteit en dergelijke van de te leveren en 
geleverde zaken, tenzij Acoustic Trend  schriftelijk ten aanzien van een 
specifieke levering expliciet anders is overeengekomen. Een afwijking in de 
maatvoering van 1% of minder zal in geen geval als tekortkoming van 
Acoustic Trend  kunnen worden beschouwd. 

1.8 De wederpartij is er van op de hoogte dat fineer en eventueel andere door
Acoustic Trend  te leveren producten, natuurproducten zijn. 
Afwijkingen van het geleverde product ten opzichte van verstrekte monsters, die 
in verband staan met de aard van het natuurproduct zoals, maar niet beperkt 
tot, vlekjes, noesten structuurverschillen en dergelijke, zullen niet worden 
aangemerkt als tekortkomingen van Acoustic Trend .

1.9 Acoustic Trend  is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren
zaken aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig 

overheidsvoorschrift.
1.10 De wederpartij is slechts gerechtigd een order te annuleren na voorafgaande

schriftelijke toestemming van Acoustic Trend . Tenzij schriftelijk anders door 
partijen is overeengekomen, zal Acoustic Trend  bij een gehele of gedeeltelijke 
annulering van een overeenkomst door de wederpartij, gerechtigd zijn tot 
een vergoeding van 15% van het totale orderbedrag.

1.11 Acoustic Trend  is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking
afzonderlijk in rekening te brengen. De verpakking wordt niet 
teruggenomen. Mocht Acoustic Trend  daartoe echter op grond van wet- of 
regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming 
of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van de 
wederpartij.

1.12 Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. 
1.13 Alle door Acoustic Trend  verzonden e-mail berichten worden

gelijkgesteld met schriftelijke mededelingen.
1.14 Wanneer Acoustic Trend  aan de wederpartij een vertaling van deze

algemene voorwaarden heeft verstrekt, zal de Nederlandse tekst bij een 
geschil over de inhoud van de algemene voorwaarden doorslaggevend zijn.

2. Levering
2.1 Tenzij anders is overeengekomen vindt levering plaats af fabriek/magazijn

(Ex works Incoterms 2000) Acoustic Trend . De zaken zijn voor risico van de 
wederpartij vanaf het moment van levering, of vanaf het moment waarop 
de te leveren zaken door Acoustic Trend  aan een vervoerder worden 
afgegeven voor verzending aan de wederpartij, ook al is de eigendom 
van de zaken nog niet op de wederpartij overgegaan. De wederpartij is 
verplicht de zaken op eerste verzoek van Acoustic Trend  af te nemen.

2.2 Wanneer Acoustic Trend  in aanvulling - of in afwijking - van het
hierboven bepaalde ten behoeve van de wederpartij het vervoer en/of de uitvoer 

van de zaken regelt, doet zij dat op kosten van de wederpartij. 
2.3 Wanneer Acoustic Trend  op enigerlei wijze behulpzaam is met het
inladen van de zaken, geschiedt dat – en de wijze waarop wordt beladen -voor 
risico van de wederpartij. 

2.4 Door Acoustic Trend  opgegeven levertijden zullen nimmer te beschou-
wen zijn als een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk – schriftelijk en met 
instemming van haar directie - anders is overeengekomen. Bij niet tijdige 
levering dient Acoustic Trend - derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij 
Acoustic Trend - een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen 
wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. Bij overschrijding 
van deze verlengde termijn is de wederpartij- slechts bevoegd de overeenkomst 
te ontbinden voor zover er nog geen leveringen hebben plaatsgevonden. 
Acoustic Trend  zal in dat geval niet schadeplichtig zijn, tenzij de schade 
een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Acoustic Trend  of haar 
bedrijfsleiding.

2.5 Acoustic Trend  is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten af te
leveren.

3. Betaling
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de wederpartij de gehele

koopsom, of ingeval van vooruitbetaling het restantbedrag daarvan, ter 
keuze van Acoustic Trend  voldoen terstond bij de aflevering van de zaken 
of binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, op een door Acoustic Trend  
aangegeven rekening, zonder enige aftrek, korting of verrekening. 
Reclameaanspraken van de wederpartij schorten haar 
betalingsverplichting niet op.

3.2 Indien de wederpartij enig door haar verschuldigd bedrag niet binnen 30
dagen na factuurdatum heeft voldaan, is zij in verzuim en zijn alle 
vorderingen van Acoustic Trend  onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag. 
Acoustic Trend  heeft dan tevens aanspraak op vergoeding van wettelijke 
rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten) vermeerderd 
met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van 
volledige betaling. 

3.3 Ingeval van niet stipte betaling heeft Acoustic Trend  voorts aanspraak
op vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten, welke laatste tenminste 15% 
van het in totaal verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van€ 500,-.

3.4 Acoustic Trend  is gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van de
bestelling of opdracht een aanvang zal nemen, een door haar te bepalen 

vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen.
3.5 Wanneer Acoustic Trend  in een gerechtelijke procedure waarbij de

wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt 
gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure 
door Acoustic Trend  gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze 
kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag 
overtreffen. Deze clausule kan door Acoustic Trend  worden 
ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of 
arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.

4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 Acoustic Trend  behoudt zich de eigendom voor van de aan de

wederpartij geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is 
ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door de wederpartij 
verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Acoustic 
Trend  in verband met deze koopovereenkomsten heeft uitgevoerd en van 
vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de 
wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 

4.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan 

een derde enig recht daarop verlenen. 
4.3 De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Acoustic Trend - op te slaan. 
Zij is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen brand- en water-schade en 
diefstal. Eventuele aanspraken van de wederpartij uit hoofde van deze 
verzekeringen zullen op eerste verzoek van Acoustic Trend - door de 
wederpartij aan Acoustic Trend  - worden verpand, tot meerdere ze-kerheid van 
de vorderingen van Acoustic Trend  jegens de wederpartij.

4.4 Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting
jegens Acoustic Trend , of wanneer Acoustic Trend  goede grond heeft te 
vrezen dat zij in de nakoming van die verplichtingen zal 
tekortschieten, is Acoustic Trend - bevoegd de onder eigendomsvoorbe-houd 
geleverde zaken terug te (doen) nemen. In voorkomende gevallen is Acoustic 
Trend  tevens gerechtigd de zaken - voor zover deze zonder 
noemenswaardige beschadigingen kunnen worden gedemonteerd - te 
(doen) demonteren. De wederpartij zal hierbij alle medewerking verlenen. De 
kosten van de terugneming of demontage komen voor rekening van de 
wederpartij, onverminderd het recht van Acoustic Trend  op verdere 
schadevergoeding.

5. Overmacht
5.1 Indien Acoustic Trend  niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover 
nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opge-
schort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is 
langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te annuleren, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat.

5.2 Indien Acoustic Trend  bij het intreden van de overmacht al gedeel-
telijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde, 
respectievelijk het leverbare, deel afzonderlijk te factureren en is de 
wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzon-
derlijke overeenkomst.

5.3 Van overmacht van Acoustic Trend  in de zin van dit artikel is onder
meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie, 
vervoersproblemen, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke 
mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in 
het bedrijf van Acoustic Trend , uitsluitingen en werkstakingen, breuk aan 
de machines of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van Acoustic 
Trend . Eveneens is er sprake van overmacht van Acoustic Trend  
wanneer één of meerdere van de hiervoor genoemde omstandigheden 
zich voordoen in de bedrijven van de toeleveranciers van Acoustic Trend  en 
Acoustic Trend  daardoor haar verplichtingen niet, of niet tijdig, kan – of heeft 
kunnen - nakomen.

6. Klachten en keuring
6.1 Bij de aflevering dienen de geleverde zaken door of ten behoeve van de

wederpartij te worden gecontroleerd op geleverde aantallen en op zichtbare 
gebreken en dienen eventuele tekorten en zichtbare gebreken onmiddellijk na 
aflevering schriftelijk bij Acoustic Trend  te worden gemeld. Bij aflevering 
niet zichtbare gebreken dient de wederpartij te melden binnen 48 uur na 
ontdekking, doch in ieder geval binnen 48 uur nadat de wederpartij deze 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken. De mogelijkheid om te 
reclameren vervalt indien het gebrek aan de wederpartij kan worden 
toegerekend.

6.2 De wederpartij is gehouden om de keuring zorgvuldig te verrichten of – al
dan niet door de ingeschakelde vervoerder – zorgvuldig te doen laten 
verrichten. De wederpartij draagt het risico van het steekproefsgewijs keuren en 
kan zich er niet op beroepen dat een zichtbaar en bij aflevering waar te nemen 
gebrek, niet door haar is onderkend omdat zij niet de gehele partij heeft 
onderzocht of heeft laten onderzoeken.

6.3 Bij een terechte klacht is Acoustic Trend  te hare keuze slechts
gehouden om het gebrek te herstellen, de betreffende zaak te vervangen, of het 
bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht -naar 
haar redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk - te crediteren of geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen. Zij hoeft hieraan echter niet te voldoen 
wanneer de wederpartij in het licht van de redelijkheid en billijkheid niet 
gerechtigd is het voorgaande te vorderen. 

6.4 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of herstel van de zaak
en/of vervanging van de zaak en/of aflevering van het ontbrekende, uit 
welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de 
overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet 
tijdige melding overeenkomstig artikel 6.1 of b) 12 maanden na het moment 
van aflevering.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Acoustic Trend  op grond van een

toerekenbare tekortkoming is beperkt tot hetgeen in artikel 6.3 is bepaald. 
7.2 Acoustic Trend  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een
gevolg is van, of die in verband staat met, eventuele fouten of omissies in 
door haar uitgebrachte adviezen noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor 
schade die een gevolg is van, of die in verband staat met, fouten of omissies 
met betrekking tot door haar aanbevolen verwerkingsinstructies.

7.3 Acoustic Trend  aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering
van de wederpartij - geen aansprakelijkheid voor schade onder welk begrip 
mede wordt verstaan, vertragingsschade, winstderving, door de wederpartij 
verbeurde boetes, en dergelijke.

7.4 De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 

Acoustic Trend  of haar bedrijfsleiding.
7.5 De wederpartij zal Acoustic Trend  vrijwaren voor aanspraken van

derden in verband met door Acoustic Trend  geleverde producten.
8 Verwerkingsvoorschrifen
8.1 Tenzij anders schriftelijk door Acoustic Trend  is aangegeven, geldt dat

de verwerking en de opslag van de door haar geleverde zaken dient plaats te 
vinden bij een temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius en bij 
een luchtvochtigheid van tussen 45% en 65 %. Wanneer 
dit verwerkingsvoorschrift niet in acht wordt genomen, kunnen zich 
veranderingen in de omvang en de structuur van de zaken voordoen die 
de zaken ongeschikt maken voor het beoogde gebruik daarvan. Voor de opslag 
van de geleverde zaken geldt nog in het bijzonder dat deze vlak 
dient te geschieden en in ruimten die aan de hierboven genoemde 
waarden van temperatuur en luchtvochtigheid voldoen.
Hout is een 100% natuurproduct met structuurverschillen en kleurvariaties en zal 
reageren op de omgeving. Ook zichtbare noestjes, kwastjes en spiegel horen bij 
hout.De werking van het hout behoort tot zijn natuurlijk eigenschappen en is 
derhalve geen reden tot reclamatie.

8.2 Wanneer de te leveren zaken specifieke eigenschappen hebben, zoals
bijvoorbeeld eigenschappen met betrekking tot brandwerendheid, 
vochtbestendigheid, brandvertraging of met betrekking tot akoestiek, zal de 
wederpartij bij de verwerking daarvan slechts materialen gebruiken die met deze 
eigenschappen in overeenstemming zijn en zal zij geen materialen 
gebruiken die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op het met de 
eigenschappen van de geleverde zaken beoogde resultaat. Bij de verwerking van 
zaken met de voornoemde specifieke eigenschappen dient de 
wederpartij er rekening mee te houden dat in de gevallen waarbij zij de 
zaken bewerkt, bijvoorbeeld wanneer zij hiervan gedeelten afzaagt, zij ten 
aanzien van de bewerkte zaken extra handelingen dient te verrichten om de 
beoogde eigenschappen niet (volledig) te verminderen. Op eerste verzoek 
daartoe zal Acoustic Trend  Internatinaalhiervoor nadere instructies geven.

8.3 De wederpartij zal er op toezien dat de in dit artikel genoemde
verwerkingsvoorschriften door haar personeel worden nageleefd en zij zal bij 
eventuele doorverkoop van de zaken haar contractspartijen verplichten de 
verwerkingsvoorschriften in acht te nemen. De wederpartij zal deze 
verwerkingsvoorschriften tevens meedelen aan eventuele derden die de 
zaken verwerken.

8.4 Wanneer Acoustic Trend  - of een aan haar gelieerde vennootschap -
door derden wordt aangesproken in verband met, al dan niet vermeende, 
gebreken van de door haar verkochte of geproduceerde producten en deze 
aanspraken staan in verband met het niet nakomen van de wederpartij van één 
of meerdere verplichtingen uit hoofde van dit artikel, of in verband met het niet 
nakomen van deze verplichtingen door partijen waarmee de wederpartij 
heeft gecontracteerd, dan is de wederpartij gehouden om aan Acoustic Trend  
- of aan de aan de betreffende aan Acoustic Trend  gelieerde 
vennootschap - alle hiermee verband houdende kosten en schade te 
vergoeden. 

8.5 Wanneer de wederpartij de door Acoustic Trend  verkochte zaken
doorverkoopt aan derden, ziet de wederpartij er op toe dat die zaken 
voldoen aan alle eisen en voorschriften die krachtens de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving in het land van bestemming, aan de zaken 
worden gesteld. Wanneer de wederpartij aan haar contractspartijen 
informatie verschaft inzake de brandwerende of vochtbestendige 
eigenschappen van de verkochte zaken of anderszins informatie over de 
producten verstrekt, dient zij er op toe te zien dat de informatie niet strijdig is met 
- of onjuist of onvolledig is ten opzichte van - eventuele regels en 
voorschriften zoals deze gelden in het land van bestemming. De wederpartij zal 
Acoustic Trend  en de aan haar gelieerde vennootschappen vrijwaren 
voor alle aanspraken van derden die in verband staan met het niet voldoen door 
de wederpartij aan het bepaalde in dit artikellid. 

9 Opschorting en ontbinding
Onverminderd de rechten van Acoustic Trend  op grond van de wet geldt 
dat indien de wederpartij één van haar verplichtingen jegens Acoustic Trend  
niet nakomt, of Acoustic Trend  vreest dat de wederpartij haar ver-plichtingen 
niet zal nakomen en de wederpartij niet in staat is om op eerste verzoek van 
Acoustic Trend  adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplich-
tingen te stellen, Acoustic Trend  het recht heeft (verdere) uitvoering van 
de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan 
wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze rechten 
en bevoegdheden komen in ieder geval ook toe aan Acoustic Trend  in één of 
meerdere van de volgende gevallen: de wederpartij van ondernemingsvorm 
verandert, de zeggenschap binnen de onderneming van de wederpartij wijzigt, 
er beslag wordt gelegd op zaken van de wederpartij, de wederpartij 
surséance van betaling aanvraagt, wanneer zij in staat van faillissement 
wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over haar vermogen 
verliest, zij tot liquidatie overgaat, of wanneer zij overlijdt of zo de wederpartij 
een vennootschap is wanneer zij wordt ontbonden. Ieder opschortingrecht van 
de wederpartij is uitgesloten

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht

wanneer de wederpartij ten tijde van het starten van een eventuele 
procedure is gevestigd in een lid staat van de Europese Unie of in Polen, 
Zwitserland of IJsland. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van 
Acoustic Trend  om een geschil voor te leggen aan een rechter die bij 
afwezigheid van dit beding bevoegdheid toekomt.
Wanneer de wederpartij ten tijde van het starten van een procedure niet is 
gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in Polen, Zwitserland of 
IJsland, zal geschillenbeslechting plaatsvinden krachtens arbitrage overeen-
komstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Deze 
arbitrage zal plaatsvinden te Amsterdam, geschieden door drie arbiters en 
gevoerd worden in de Nederlandse taal. 




