
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Van Master Blaster Az-tec BV handelend onder de handelsnaam Sound Projects, gevestigd te Almere, 
Karperweg 16, Nederland, hierna te noemen: M.B.A. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Hilversum op 10 April 1997, onder nr. 1245.

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en uitvoering 
van werkzaamheden of diensten van of door M.B.A. 
1.2  Afwijkende bedingen gelden slechts indien M.B.A. en de betreffende partij deze schriftelijk zijn 
overeengekomen en dan alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn: voor het overige blijven de 
volgende voorwaarden van kracht.  

Artikel 2: AANBIEDINGEN

2.1  Alle aanbiedingen, gedaan in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
2.2  Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, vermeldingen, alsmede alle specificaties voorkomende in 
prijscouranten of reclamemateriaal, en bij aanbiedingen en/of orderbervestigingen, is M.B.A. niet aansprake-
lijk.   
2.3  Uitdrukkelijk wordt bepaald dat alle bij een aanbieding behorende voorwerpen, modellen, afbeeldingen, 
tekeningen, maten, calculaties e.d., eigendom blijven van M.B.A. De betreffende documenten mogen niet 
gekopieërd worden, noch ter inzage aan derden gegeven worden, behoudens met uitdrukkelijke toestemming 
van M.B.A. In geval een aanbieding niet wordt ge-accepteerd dienen de in deze alinea bedoelde stukken 
onverwijld aan M.B.A. te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te 
bepalen waarde is verschuldigd.

Artikel 3: PRIJZEN

3.1  De verkoopprijs is berekend voor levering af magazijn en is gebaseerd op de tijdens de bevestiging 
bestaande inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.  In geval van verhoging 
van één of ander is M.B.A. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al 
vindt de verhoging plaats ingevolge van de reeds bij aanbieding, aanvaarding of bevestiging te voorziene 
omstandigheden, één en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften. 
3.2  Voor leveringen beneden een totaalbedrag van € 250,= per order, worden buiten de verzendkosten ook 
eventuele andere kosten, waaronder behandelingskosten, extra in rekening gebracht.

Artikel 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1   M.B.A. is eerst gebonden nadat zij een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk heeft 
aanvaard, respectievelijk bevestigd. Hiermee zullen alle tevoren gemaakte afspraken en toezeggingen 
vervallen. 
4.2  Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden 
(bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad), komt de koopovereenkomst tot stand doordat M.B.A. geheel 
of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de afnemer, danwel doordat  M.B.A. een faktuur zendt 
aan een om levering verzocht hebbende afnemer.  

Artikel 5: ANNULERING/LEVERING

5.1  Bij gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulering door de afnemer, of indien deze enige verplichting  uit 
hoofde van een overeenkomst niet, niet geheel of niet voldoende nakomt waardoor M.B.A. zich genoodzaakt 
ziet de overeenkomst te annuleren, is de afnemer aan M.B.A. een schadevergoeding verschuldigd van 40% 
van hetgeen hij bij volledige uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Daarnaast behoudt M.B.A. 
het recht om volledige schadevergoeding te vorderen voor geleden verliezen en/of gederfde winsten, boven 
dit bedrag. 
5.2  De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar 
beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. 
Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven 
ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, schadevergoeding van M.B.A. te verlangen, noch op 
ontbinding der overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de betreffende  
overeenkomst voortvloeit. 

Artikel 6: OVERMACHT

6.1  In geval van overmacht is M.B.A. niet verplicht tot levering en/of uitvoering van werkzaamheden, maar 
heeft zij ter keuze het recht om de termijn van aflevering der goederen of diensten met de duur der overmacht 
te verlengen, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke 
maatregel nodig zal zijn.  Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, die redelijkerwijze 
geacht moeten worden aan levering of tijdelijke levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of 
niet tijdige levering aan M.B.A. door haar leveranciers. 

Artikel 7: RECLAMES

7.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 11 dienen reclames over direct waarneembare gebreken schriftelijk, 
door de afnemer,  binnen 10  dagen na de aflevering, c.q. na het verrichten van de betreffende diensten, bij 
M.B.A. zijn ingediend, danwel -indien de afnemer het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken- binnen 
10 dagen na ontdekking van het gebrek. Bij gebreke hiervan zal het reclamerecht uit dien hoofde vervallen.
7.2  Wanneer reclames van de afnemer door M.B.A., of een derde onafhankelijke partij gegrond worden 
bevonden, heeft M.B.A. de keus om, hetzij alsnog produkten van dezelfde soort te herleveren, hetzij een 
redelijke prijsreduktie toe te passen. Produkten kunnen door de koper slechts worden geretourneerd, nadat 
M.B.A. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De afnemer heeft in dit geval niet het recht om 
ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.
7.3  Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en 
verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, 
ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

Artikel 8: BETALING

8.1a   M.B.A. is te allen tijde gerechtigd om alvorens een overeenkomst uit te voeren, danwel met de uitvoering 
daarvan door te gaan, zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, 
o.a. door gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. 
8.1b  Indien een afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is M.B.A. niet tot verdere 
nakoming van overeenkomsten verplicht.
8.2a  Alle betalingen zullen moeten geschieden bij aflevering of, voor goederen bestemd om door leverancier 
bedrijfsvaardig te worden opgeleverd na de bedrijfsvaardige opstelling of, voor diensten na voltooing van de 
dienstverrichting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.2b  Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ter kantore van M.B.A., of op een 
door M.B.A. aan te wijzen bank- of postrekening.
8.2c  Geen betaling mag worden opgeschort, ook niet indien de afnemer meent enig recht van reclame te 
hebben. Indien na aankomst der goederen, de montage door enigerlei andere oorzaak dan nalatigheid van 
M.B.A., wordt uitgesteld of vertraagd, zal de bedrijfsvaardige opstelling worden geacht te hebben 
plaatsgevonden uiterlijk twee maanden na aflevering. 
8.2d  Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege 
in verzuim te zijn en heeft M.B.A. zonder enige ingebrekestelling het recht  de afnemer over het gehele 
verschuldigde bedrag de wettelijk geldende rente vermeerderd met 2%, in rekening te brengen.
8.3  De afnemer is voorts verplicht aan M.B.A. te betalen alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke 
incassokosten, daaronder begrepen de declaraties van de de door M.B.A. ingeschakelde advocaten, 
deurwaarders en andere incassokosten, in de ruimste zin des woords, ongeacht de in lid d van dit artikel 
genoemde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door 
M.B.A. te vorderen bedrag met een minimum van €. 500,-.  

Artikel 9: TRANSPORT EN RISICO

9.1  Goederen ook franco verzonden reizen voor rekening en risico van de afnemer.
9.2  De wijze van verzending, transport, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door 
de afnemer is verstrekt, door M.B.A. als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat zij hiervoor enige 
aansprakelijkheid draagt.  Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake de verzending/het transport 
worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft eventuele meerkosten daarvan te zullen dragen. 
9.3  Tenzij anders overeengekomen, zijn alle uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, 
belastingen, en dergelijke voor rekening van de afnemer.
9.4  M.B.A. heeft het recht om gereed zijnde goederen, die door oorzaken buiten haar wil niet naar de plaats 
van bestemming kunnen worden vervoerd, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen 
opslaan, en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 10: EIGENDOMSOVERGANG/VOORBEHOUD

10.1  Tot aan algehele voldoening van alle door de afnemer aan M.B.A. verschuldigde betalingen, behoudt 
M.B.A. het eigendom van alle door haar geleverde goederen. De afnemer mag derhalve, zolang geen 
algehele betaling heeft plaatsgevonden, geen der hem geleverde goederen vervreemden, verpanden of 
belenen, noch verhuren, uitlenen, of op welke wijze of titel ook uit zijn bezit geven, tenzij hij als wederverkoper 
een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot wederverkopen 
gerechtigd is. Voorts geldt onverminderd het bepaalde in artikel  8 en 13.
10.2  De afnemer verleent zijn onherroepelijke toestemming tot de vestiging van een bezitloos pandrecht op 
de door de verkoper geleverde produkten, voor zover deze volledig door de afnemer zijn betaald doch de 
afnemer uit andere hoofde nog bedragen aan de verkoper is verschuldigd, alsmede tot de vestiging van een 
bezitloos pandrecht op de vorderingen, die voortvloeien uit overeenkomsten van de afnemer met  derden, 
waarbij door de verkoper geleverde goederen zijn betrokken. Op eerste verzoek van de verkoper is de 
afnemer verplicht de namen van deze derden en de grootte van de vorderingen aan de verkoper op te geven. 
Koper verplicht zich ter zake van de vestiging van vorenbedoelde pandrechten alle benodigde documenten te 
tekenen.
10.3  Bij overtreden van het in artikel 10.1 en 10.2 gestelde, heeft M.B.A. het recht  om alle door hem 
geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de afnemer of rechter daartoe is vereist, zelf terug te 
nemen of te doen nemen van de plaats, waar deze goederen zich ook bevinden. Tevens is alsdan iedere 
vordering van M.B.A. op de afnemer terstond en volledig opeisbaar. 

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1  M.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor direkt of indirekt geleden schade, welke dan ook, 
ontstaan door gebreken aan de geleverde produkten en/of diensten, danwel door het niet of niet behoorlijk 
werken van de installatie en de gevolgen daarvan. Dit geldt tevens wanneer de schade gevolg is van fouten, 
gemaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld constructie, installatie of beproeving. 
11.2  Voorts aanvaardt M.B.A. geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van het niet of niet 
voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid ook, 
of ten gevolge van het niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst.
11.3  M.B.A. aanvaardt slechts aansprakelijkheid ten gevolge van enige handeling of nalatigheid van M.B.A., 
haar personeel, of andere bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, voor zover deze wordt 
gedekt door een met een verzekeraar terzake gesloten verzekering, en de aansprakelijkheid door deze 
verzekeraar is erkend.
11.4  De afnemer vrijwaart M.B.A. tegen vorderingen van derden wegens schaden als in artikel 11.1 en 11.2 
en 11.3 vermeld. 

Artikel 12: GARANTIE

12.1  De garantie geldt in plaats van elke andere aansprakelijkheid dan voor niet nakoming, niet deugdelijke 
of niet tijdige nakoming van M.B.A., die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid terzake 
van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging 
door derden, waartoe de afnemer niet zal overgaan alvorens hij M.B.A. uitdrukkelijk in gebreke heeft gesteld 
en haar een redelijke termijn heeft gegund, waarbinnen zij nog aan haar garantieverplichtingen zal kunnen 
voldoen. 
12.2  Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat M.B.A. in zowel voor de 
deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar 
geleverde en gebruikte materiaal en/of diensten, doch uitsluitend in dier voege dat gebreken hieraan welke 
binnen 6 maanden na aflevering van de goederen of na voltooiing van de diensten zijn ontstaan, uitsluitend of 
overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht 
materiaal, door M.B.A. ter harer keuze kosteloos zullen worden hersteld, vervangen, c.q. opnieuw verricht.
12.3  Voorwaarde voor artikel 12.2 is dat het vermeende gebrek terstond na de ontdekking, en in ieder geval 
binnen de in artikel 7 gestelde termijnen, schriftelijk ter kennis van M.B.A. wordt gebracht en, voor zover 
M.B.A. dit wenst, het betrokken onderdeel vrachtvrij wordt opgezonden.
12.4  De garantieverplichting van M.B.A. vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het 
geleverde verricht of door derden laat verrrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale 
bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anderzins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
12.5  Indien M.B.A. ter voldoening van garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen, of diensten levert 
zullen op deze nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten met een termijn van 3 maanden alle bepalingen 
van deze voorwaarden van toepassing zijn.
12.6  Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming 
door de afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft M.B.A. van haar verplichtingen bedoeld in dit artikel.

Artikel 13: ONTBINDING

13.1  Indien de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit 
deze of enige andere met M.B.A. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van 
faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, alsmede indien 
ten laste van de afnemer enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim 
te zijn en heeft M.B.A. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te harer 
keuze de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, 
zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Dit alles onverminderd het recht van 
M.B.A. op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente, en de haar verder 
toekomende rechten en eigendommen. In deze gevallen is elke vordering welke M.B.A. op of ten laste van de 
afnemer heeft of krijgt, dadelijk en geheel opeisbaar.

Artikel 14: AFWIJKENDE VOORWAARDEN

14.1  M.B.A. is bevoegd in incidentele gevallen van deze voorwaarden af te wijken, zonder dat hieraan 
gevolgen voor de toepassing van deze voorwaarden in het algemeen of in een ander specifiek geval kunnen 
worden verbonden.
14.2  Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden kunnen tegenover M.B.A. slechts worden 
ingeroepen indien zij schriftelijk door M.B.A. zijn bevestigd. Voor het overige blijven alsdan alle bepalingen van 
deze voorwaarden van kracht.
14.3  Eventuele verkoop c.q. inkoopvoorwaarden of anderszins, dan wel bepalingen daarvan, die door 
afnemer of anderen van toepassing zijn verklaard, binden M.B.A. niet, behoudens voor zover M.B.A. zulks 
uitdrukkelijk heeft aanvaard en vastgelegd.

Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN DERDEN

15.1  Indien afnemer namens een of meerdere anderen optreedt, is hij onverminderd de aansprakelijkheid van 
die anderen, tegenover M.B.A. aansprakelijk als ware hij zelf de afnemer.

Artikel 16: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1  Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmee samenhangende overeenkomsten is bij 
uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk de toepassing 
van enig buitenlands recht is overeengekomen.
16.2  Tenzij partijen hun geschil aan arbitrage rechten hebben onderworpen, zullen alle geschillen, kort geding 
en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen, welke tussen partijen mochten ontstaan, bij uitsluiting worden 
berecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, voor zover zij tot de competentie van een 
rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een ander rechter daartoe bevoegd heeft 
verklaart.


