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Definities
Merford: de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Merford Acoustic Materials B.V., 
gevestigd te Gorinchem aan de (4207 HZ) Franklinweg 
8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 23059664. 
Koper: de wederpartij, handelend in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf, aan wie Merford zaken verkoopt 
ter uitvoering van de Overeenkomst. 
Akoestische materialen: door Merford verkochte 
akoestische materialen en componenten en andere 
door Merford verkochte producten. 
Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en 
Merford waarbij Merford akoestische materialen 
verkoopt aan de Koper. 
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene 
voorwaarden. 

Toepasselijkheid           Algemene        Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 
alle aanbiedingen van Merford en op alle 
Overeenkomsten in de zin van deze Algemene 
Voorwaarden tussen een wederpartij die handelt in de 
uitoefening van beroep of bedrijf en Merford. Deze 
Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op 
aanbiedingen en koopovereenkomsten tussen Merford 
en wederpartijen die niet handelen in de uitoefening van 
beroep of bedrijf (consumenten). Voor verkoop aan 
consumenten gelden de Algemene Voorwaarden 
Thuiswinkel die te raadplegen zijn op 
shop.merford.nl/particulier_nederlands/voorwaarden/. 
Toepasselijkheid van algemene in- en 
verkoopvoorwaarden van de Koper is uitdrukkelijk 
uitgesloten.  
Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan 
uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In dat geval 
prevaleren de nadere afspraken. Nadere afspraken 
hebben uitsluitend betrekking op de specifieke 
bepaling(-en) in deze Algemene Voorwaarden waarvan 
is afgeweken en gelden alleen voor de specifieke 
Overeenkomst waarvoor die nadere afspraken zijn 
gemaakt. 

Aanbiedingen, Totstandkoming Overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van Merford zijn 
vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken. 
Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment 
dat Merford deze schriftelijk (waaronder per email) heeft 
bevestigd aan de Koper. 

Prijzen
Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn in 
Euro’s en exclusief omzetbelasting.  
Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst 
maar voor de levering kostprijsverhogende 
omstandigheden hebben voorgedaan, bijvoorbeeld door 
veranderde wet- en regelgeving of invoerheffingen, is 
Merford gerechtigd om de stijging in de 
kostprijsverhogende omstandigheden door te 
berekenen aan de Koper.  

Levering en risico
De levering van de akoestische materialen vindt plaats 
DAP (Delivery at Place als bedoeld in de Incoterms 
2010) aan het adres van de Koper. 
De akoestische materialen die krachtens de 
Overeenkomst aan Koper worden verkocht, zijn vanaf 
het moment van aflevering (DAP Koper) voor risico van 
Koper. 
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Betaling en betalingsverzuim
Koper dient de factuur voor de krachtens een 
Overeenkomst te leveren zaken bij of voor aflevering te 
betalen. Als schriftelijk anders is overeengekomen dient 
Koper facturen binnen de in de factuur genoemde 
betalingstermijn te hebben voldaan. 
Koper komt terzake door hem uit hoofde van een 
Overeenkomst verschuldigde bedragen geen beroep op 
verrekening, opschorting of korting toe, noch wegens de 
beweerdelijk gebrekkige of onvolkomen nakoming van 
de prestatieplicht van Merford noch anderszins. 
Bij gebreke van tijdige betaling van het volledige 
factuurbedrag is Koper van rechtswege, 
d.w.z. zonder dat een (schriftelijke) ingebrekestelling is
vereist, in betalingsverzuim, en is Koper over de
achterstallige hoofdsom tot aan de dag der algehele
voldoening een vertragingsrente verschuldigd van 1%
per maand of gedeelte van een maand. De rente wordt
na verloop van één maand bijgeschreven bij de
hoofdsom en aldus weer rentedragend.
Bij niet tijdige betaling door Koper dan wel in het geval
Merford goede gronden heeft om aan te nemen dat de
Koper daarmee in gebreke zal blijven, zal Merford
gerechtigd zijn de uitvoering van de Overeenkomst
alsmede van andere overeenkomsten tussen partijen op
te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan
wel de Koper voldoende zekerheid voor betaling heeft
gesteld. Dit laat onverlet het recht van Merford op
vergoeding van kosten, schade en rente.
Ingeval van betalingsverzuim van Koper is Merford vrij
om zonder nadere kennisgeving over te gaan tot het
nemen van incasso- of rechtsmaatregelen. Alle met die
maatregelen verband houdende redelijke kosten,
daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, met
inbegrip van de redelijke kosten van juridische bijstand
(honorarium advocaat of een gemachtigde) komen voor
rekening van de Koper. Terzake buitengerechtelijke
incassokostenkosten is Koper een bedrag verschuldigd
ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met
een minimum van € 500,= dan wel het werkelijke
bedrag indien dat hoger is.
Alle vorderingen van Merford op Koper – uit welke
hoofde dan ook – worden onmiddellijk en zonder enig
verzoek of sommatie geheel opeisbaar in het geval dat
zich een van de omstandigheden genoemd in artikel 11
voordoet.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven 
uitsluitend eigendom van Merford, totdat alle 
vorderingen die Merford op de Koper heeft of zal 
verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen 
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.  
Zolang de eigendom van de zaken niet op de Koper is 
overgegaan zijn deze niet voor verpanding vatbaar en 
evenmin kan de Koper aan derden enig ander recht 
daarop verlenen, behoudens binnen de normale 
uitoefening van zijn bedrijf. De Koper verplicht zich op 
eerste verzoek van Merford mee te werken aan de 
vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de 
Koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn 
afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 
De koper is verplicht de zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige 
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
Merford te bewaren. 
 Indien Koper de voornoemde verplichting opgenomen 
onder 7.3 (om de door Merford geleverde zaken 



herkenbaar als eigendom van Merford te bewaren), niet 
of niet volledig is nagekomen, worden alle bij Koper 
aanwezige zaken die naar soort en specificaties gelijk 
zijn aan zaken die door Merford zijn geleverd, vermoed 
eigendom te zijn van Merford. 

7.5 Merford is gerechtigd de zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de 
Koper aanwezig zijn terug te nemen indien de Koper in 
gebreke is met de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden 
verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Koper zal 
Merford (en diens vertegenwoordigers) te allen tijde 
vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen 
ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de 
rechten van Merford. 

7.6  Voornoemde onder 7.1 t/m 7.5 opgenomen bepalingen 
laten de overige aan Merford toekomende rechten 
onverlet. 

8 R e c l a m e s  e n  g a r a n t i e
8.1 Onderminderd de hierna beschreven beperkingen staat 

Merford gedurende 12 maanden na levering in voor de 
kwaliteit van de door haar geleverde akoestische 
materialen.  

8.2 Koper is gehouden geleverde zaken terstond na 
levering te inspecteren en eventuele beschadigingen, 
waarneembare gebreken en/of onvolledigheid van de 
levering schriftelijk te melden aan Merford, indien 
mogelijk met foto’s van de de beschadiging en/of het 
gebrek. Indien gebreken, beschadingingen en/of 
onvolledigheid van geleverde zaken niet binnen 1 
werkdag na levering zijn gemeld, wordt tussen partijen 
aangenomen – behoudens tegenbewijs – dat de 
levering compleet en in goede staat was, in 
overeenstemming met de bestelling.  

8.3 Een gebrek in een door Merford geleverde zaak dient 
binnen 3 werkdagen na ontdekking van het gebrek 
schriftelijk te worden gemeld aan Merford, met 
beschrijving en foto’s van de aard van het gebrek en 
beschrijving van de omstandigheden waaronder het is 
ontdekt.  

8.4 Elke aanspraak op garantie vervalt indien Koper het 
bepaalde in art. 8.2 en 8.3 niet in acht heeft genomen. 

8.5 Bij een gebrek aan een door Merford krachtens een 
Overeenkomst geleverde zaak, zal Merford naar haar 
keuze de gebrekkige zaken vervangen door niet-
gebrekkige zaken, de gebrekkige zaken repareren dan 
wel de gebrekkige zaken terugnemen tegen restitutie 
van het aankoopbedrag voor de specifieke gebrekkige 
zaken. 

8.6 Koper komt geen aanspraak op garantie toe indien het 
gebrek haar oorzaak vindt of overwegend haar oorzaak 
vindt in onoordeelkundig(e) opslag, gebruik en/of 
onoordeelkundige montage of indien het gebrek haar 
oorzaak vindt door van buiten komende 
omstandigheden.  

8.7 Alle kosten die uitgaan boven de kosten van het 
toezenden van een vervangende niet-gebrekkige zaak, 
waaronder de eventuele kosten van demontage, 
verpakking en verzending, reis en verblijf en montage 
en installatie, komen voor rekening van Koper. 

9 A a n s p r a k e l i j k h e i d
9.1 Voor schade (waaronder begrepen immateriële schade, 

gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en enig 
ander financieel nadeel), hoe ook ontstaan, en schade 
veroorzaakt door achterwege blijven van of niet tijdige 
levering, is Merford nimmer aansprakelijk, behoudens 
door Koper te bewijzen opzet of grove schuld. 

9.2 Merford is, behoudens in geval van opzet of grove 
schuld van haarzelf, in geen geval tot een hoger bedrag 
aansprakelijk dan ten belope van een bedrag gelijk aan 
het laagste van de waarde van de uit hoofde van de 
Overeenkomst te leveren zaken en het bedrag van 
€ 25.000,= per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 
met dezelfde schadeoorzaak. 

9.3 Anderen dan partijen kunnen geen enkel recht ontlenen 
aan de Overeenkomst. 

1 0 O v e r m a c h t  
10.1 Merford is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichtingen uit de Overeenkomst indien zij daartoe 
verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder 
overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs 
buiten de invloed van Merford voordoet, waaronder 
mede, doch niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), 
(dreiging van) terrorisme, wilde of georganiseerde 
stakingen, blokkades, rellen of andere 
ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, 
vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, 
weersomstandigheden en natuurrampen waaronder 
overstromingen, aardbevingen, epidemieën en 
quarantainemaatregelen alsmede niet nakoming van 
verplichtingen door toeleveranciers of opdrachtnemers 
van Merford. 

10.2 In geval van overmacht zal Merford bevoegd zijn de 
overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als 
redelijkerwijs nodig is in verband met de opgetreden 
overmachtsfactor(en). 

10.3 Tenzij nakoming door Merford van de Overeenkomst 
blijvend onmogelijk is zal de Koper slechts gerechtigd 
zijn de Overeenkomst te ontbinden nadat de 
overmachtsituatie drie maanden heeft voortgeduurd. 

1 1 B e ë i n d i g i n g  v a n  d e  O v e r e e n k o m s t  
11.1 Merford is gerechtigd de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, 
te beëindigen c.q. te ontbinden, indien: 
- Koper toerekenbaar tekort komt in de

nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst of andere overeenkomsten die
daaruit voortvloeien,

- Koper zijn ondernemingsactiviteiten geheel of
gedeeltelijk staakt, om welke reden dan ook,

- Koper (voorlopige) surséance aanvraagt,
failliet wordt verklaard, dan welgeliquideerd of
ontbonden wordt,

- Koper de vrije beschikking over zijn
vermogen verliest,

- Beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk
deel van het vermogen van Koper,

- Koper een aanmerkelijk deel van zijn
ondernemingsactiviteiten overdraagt aan
derden,

- Koper onder curatele wordt gesteld (indien
het een natuurlijk persoon betreft),

- Koper overlijdt (indien het een natuurlijk
persoon betreft).

11.2 Indien door overmacht of door omstandigheden welke 
voor rekening en risico van Koper komen of door 
onvoorziene omstandigheden, door Koper van Merford 
in redelijkheid geen (ongewijzigde) nakoming van de 
Overeenkomst meer kan worden gevergd, is Merford 
gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig zonder 
rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen c.q. te 
ontbinden. 

1 2 V e r b i n d e n d h e i d
12.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden of een Overeenkomst onverbindend 
blijken te zijn, blijven de overige bepalingen 
onverminderd van kracht tussen partijen. Partijen 
verbinden zich om alsdan de niet-verbindende 
bepalingen te vervangen door bepalingen die wel 
verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op doel en 
strekking van de Algemene Voorwaarden, de 
Overeenkomst en de onverbindende bepaling(-en) 
afwijken van de niet-verbindende bepalingen. 

1 3 T o e p a s s e l i j k  r e c h t  e n  g e s c h i l l e n
13.1 Op de Overeenkomst en alle geschillen die daarmee 

verband houden of daaruit voortvloeien is Nederlands 
recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen tussen Merford en Koper zullen in eerste 
instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Rotterdam. 




