
ALGEMENE VOORWAARDEN  
VGM TRIBUNES NEDERLAND BV 
 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid van de 
voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van 
toepassing op de rechtsbetrekkingen, 
precontractuele rechtsverhou-dingen 
daaronder begrepen tussen VGM 
Tribunes Nederland BV en elke partij 
aan wie VGM Tribunes Nederland BV 
al dan niet bedrijfsmatige zaken, 
diensten of prestaties anderszins 
toezegt en/of levert, of jegens VGM 
Tribunes Nederland BV in welke vorm 
dan ook verplichtingen aangaat, 
hierna te noemen: de contractant. 
 
Indien de contractant zelf 
(andersluidende) algemene 
voorwaarden hanteert, blijven deze 
voorwaarden  buiten toepassing tenzij 
partijen expliciet schriftelijk zijn 
overeengekomen dat de door 
contractant gehanteerde algemene 
voorwaarden van toepassing zullen 
zijn. 
 
Artikel 2: Aanbiedingen 
Alle offertes en prijsopgaven van VGM 
Tribunes Nederland BV zijn 
vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. De opgegeven prijzen 
gelden voor leveringen af kantoor, 
werkplaats of magazijn (door VGM 
Tribunes Nederland BV nader op te 
geven) en zijn exclusief 
omzetbelasting, kosten van 
emballage, transport en installatie, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 
Artikel 3: Emballage 
Indien emballage noodzakelijk is, 
wordt deze tegen kostprijs berekend 
en niet teruggenomen. 
De noodzakelijkheid van emballage is 
ter beoordeling van VGM Tribunes 
Nederland BV. 
 
Artikel 4: levertijd en plaats van 
aflevering 
a.  Levering geschiedt af kantoor, 
werkplaats of magazijn, zulks ter 
keuze van VGM Tribunes Nederland 
BV. Levertijden worden bij benadering 
vastgesteld. Overschrijding van de 
levertijd kan nimmer, ook niet na 
ingebrekestelling, aanspraak geven 
op schadevergoeding, tenzij het 
tegendeel expliciet overeengekomen 
is. 
b.  Wanneer VGM Tribunes Nederland 
BV verkochte, verhuurde of ter 
beschikking gestelde zaken, na aan 

de contractant te zijn aangeboden 
door deze niet worden geaccepteerd, 
staan deze zaken gedurende drie 
weken ter beschikking van de 
contractant. De zaken worden 
gedurende deze periode door VGM 
Tribunes Nederland BV opgeslagen 
voor rekening en risico van de 
contractant. Na voornoemde periode 
zal het totaalbedrag dat bij afname 
verschuldigd zou zijn, van de 
contractant gevorderd kunnen 
worden, ook zonder levering of 
terbeschikkingstelling van bedoelde 
zaken. De verplichting tot  levering en 
terbeschikkingstelling van bedoelde 
zaken vervalt na de periode van drie 
weken. 
 
Artikel 5: Transportschade 
Alle zaken en materialen reizen vanaf 
het ogenblik van afzending voor risico 
van de contractant. 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
a.  Behoudens ingeval van opzet door 
of grove schuld van VGM Tribunes 
Nederland BV nimmer aansprakelijk 
zijn voor schade, van welke aard dan 
ook, welke rechtstreeks of indirect het 
gevolg is van gebreken aan door VGM 
Tribunes Nederland BV geleverde, 
gebruikte, verhuurde of ter 
beschikking gestelde 
zaken/materialen, dan wel het gevolg 
zijn van door VGM Tribunes 
Nederland BV of onder de 
verantwoordelijkheid van VGM 
Tribunes Nederland BV verleende 
diensten of door VGM Tribunes 
Nederland BV uitgevoerde 
werkzaamheden. Onder het begrip 
schade wordt verstaan: immateriële 
schade, schade als gevolg van 
overlijden of lichamelijk letsel, 
inkomstenderving, schade aan zaken, 
vermogen schade en/of overige 
bedrijfsschaden. 
b. Ingeval van wettelijke 
aansprakelijkheid van VGM Tribunes 
Nederland BV en VGM Tribunes 
Nederland BV zich niet kan beroepen 
op exoneratie, zal te vergoeden 
schade nimmer meer bedragen dan 
het bedrag waarvoor de door VGM 
Tribunes Nederland BV bij VGM 
Tribunes Nederland BV (verzekerings- 
maatschappij) gesloten (in de branche 
gebruikelijke of redelijk geachte) 
aansprakelijkheidsverzekering 
dekking biedt. 
c. Ingeval de uit wettelijke 
aansprakelijkheid voortvloeiende 
schade niet valt onder de dekking van 
de door VGM Tribunes Nederland BV 

gesloten aansprakelijkheid-
verzekering, zal VGM Tribunes 
Nederland BV niet tot het betalen van 
schadevergoeding gehouden zijn. 
Indien het in deze alinea bepaalde 
gelet op de omstandigheden van het 
geval als kennelijk onredelijk dient te 
worden aangemerkt, zal de door VGM 
Tribunes Nederland BV te vergoeden 
schade nimmer meer bedragen dan 
het door VGM Tribunes Nederland BV 
aan de contractant te factureren 
bedrag, door de contractant 
verschuldigd bij volledige en correcte 
uitvoering van de tussen partijen 
gesloten overeenkomst. 
d.   Indien VGM Tribunes Nederland 
BV tekortschiet in de nakoming van 
haar uit overeenkomsten, 
precontractuele rechtsrelaties 
daaronder begrepen, voortvloeiende 
verplichtingen jegens contractant, zal 
de door VGM Tribunes Nederland BV 
te vergoeden schade nimmer meer 
bedragen dan het door VGM Tribunes 
Nederland BV aan de contractant te 
factureren bedrag, door de contractant 
verschuldigd bij volledige en correcte 
uitvoering van de tussen partijen 
gesloten overeenkomst. 
 
Indien VGM Tribunes Nederland BV 
voor de voldoening van haar 
verplichtingen jegens de contractant 
gebruik dient te maken van diensten 
van derden of, met het oog op 
doorlevering, van derden zaken dient 
te betrekken, heeft  VGM Tribunes 
Nederland BV, ingeval  deze derde 
tekortschiet in haar verplichtingen 
jegens VGM Tribunes Nederland BV, 
geen verdergaande verplichtingen 
jegens de contractant, dan wel de 
verplichting om eventuele aanspraken 
van VGM Tribunes Nederland BV op 
deze derde aan de contractant over te 
dragen.  
 
Artikel 7: Betalingscondities 
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen dient de 
betaling van door VGM Tribunes 
Nederland BV toegezonden facturen 
te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, of anders 
overeengekomen. 
b.  Indien contractant niet binnen de 
geldende betalingstermijn betaalt (of 
een andere prestatie dan de betaling 
van geld niet binnen de geldende 
termijn verricht) zal de contractant 
door het enkele verstrijken van de 
termijn in verzuim zijn. 
Onverminderd de overigens daaruit 
voortvloeiende rechtsgevolgen, zal de 



contractant in dit geval de wettelijke 
rente verschuldigd zijn met ingang van 
de dag van het intreden van het 
verzuim en zal de contractant aan 
VGM Tribunes Nederland BV dienen 
te vergoeden alle kosten die 
verbonden zijn aan de door VGM 
Tribunes Nederland BV, of haar in te 
schakelen incassobureau, 
deurwaarder of advocaat, te nemen 
buitenrechtelijke incasso-maatregelen. 
Terzake van de aan de 
buitengerechtelijke werkzaamheden 
verbonden kosten is VGM Tribunes 
Nederland BV gerechtigd minimaal 
15% van het factuurbedrag bij 
contractant in rekening te brengen, 
met een minimum van  €  500,= , te 
vermeerderen met de BTW. 
 
Artikel 8: Reclame 
a.  Contractant dient de door VGM 
Tribunes Nederland BV geleverde, 
verhuurde of ter beschikking gestelde 
zaken direct na ontvangst op 
volledigheid en kwaliteit te 
controleren.  
b.  Tenzij anders is overeengekomen 
dienen reclames uiterlijk 8 dagen na 
ontvangst van de zaken door de 
contractant bij VGM Tribunes 
Nederland BV schriftelijk te worden 
ingediend, bij gebreke waarvan de 
contractant wordt geacht de 
geleverde, verhuurde of ter 
beschikking gestelde zaken als zijnde 
volledig en in goede staat te hebben 
geaccepteerd.Indien zaken gebreken 
bevatten die bij zorgvuldige inspectie 
niet  
waarneembaar zijn, dienen reclames 
binnen 8 dagen 
na ontdekking van het gebrek te 
worden ingediend. 
c. Bij tijdig ingediende reclame dient 
de contractant VGM Tribunes 
Nederland BV in de gelegenheid te 
stellen zijn reclame te controleren, bij 
gebreke waarvan de reclame als niet 
ingediend te worden beschouwd. 
d.  Indien de reclame door VGM 
Tribunes Nederland BV juist 
bevonden wordt, dient VGM Tribunes 
Nederland BV de nodige tijd gegeven 
te worden om de geleverde of ter 
beschikking gestelde zaken te 
vervangen c.q. de vereiste 
voorzieningen te treffen.  

 
Artikel 9: Voorbehoud van eigendom 

a.  De door VGM Tribunes Nederland 
BV geleverde zaken blijven eigendom 
van VGM Tribunes Nederland BV 
zolang de contractant de 
tegenprestatie(s) voor de door VGM 

Tribunes Nederland BV aan de 
contractant krachtens de  
overeenkomst(en) geleverde of te 
leveren zaken, of krachtens zodanige 
overeenkomst(en) tevens ten behoeve 
van de contractant verrichte of te 
verrichten werkzaamheden niet heeft 
geleverd. 
b.  Indien contractant tekortschiet in 
de nakoming van zijn verplichtingen  
voortvloeiende uit de met VGM 
Tribunes Nederland BV gesloten 
overeenkomst(en), strekkende tot 
levering van zaken en/of het 
verrichten van werkzaamheden, 
blijven de op grond van zodanige 
overeenkomst(en) door VGM Tribunes 
Nederland BV aan de contractant 
geleverde zaken eigendom van VGM 
Tribunes Nederland BV zolang de op 
het tekortschieten van contractant 
gebaseerde vordering(en), waaronder 
begrepen schadevergoeding, rente, 
kosten en boete, nog niet zijn betaald.  

 
Artikel 10: Overmacht 
a.  Indien VGM Tribunes Nederland 
BV door overmacht niet in staat is aan 
haar verplichtingen te voldoen, dient 
de ter zake gesloten overeenkomst 
als ontbonden te worden beschouwd, 
zonder dat VGM Tribunes Nederland 
BV verplicht is de door de contractant 
geleden of te lijden schade, van welke 
aard ook, te vergoeden. 
b.  Onder overmacht wordt verstaan 
elke onvoorziene omstandigheid, 
tengevolge waarvan de normale 
uitvoering van een overeenkomst van 
VGM Tribunes Nederland BV 
redelijker wijs niet verlangd kan 
worden. 
c.  Als overmacht worden onder meer 
aangemerkt: brand, staking, en/of 
uitsluiting, overheids-maatregelen, 
oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, 
vorst, ijsgang, stremming van 
vervoerswegen te land of te water, 
wegvallen voorzieningen 
nutsbedrijven, gebrek aan passende 
middelen van vervoer, faillissement 
van derden of aan derden verleende 
surséance van betaling en alle overige 
gevallen waarin derden ten opzichte 
van VGM Tribunes Nederland BV een 
beroep doen op overmacht. 

 
Artikel 11: Geschillen 
Op alle met VGM Tribunes Nederland 
BV gesloten overeenkomsten is 
uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing. Eventuele uit de met VGM 
Tribunes Nederland BV gesloten 
overeenkomst(en) voortvloeiende 
geschillen worden onderworpen aan 

het oordeel van de bevoegde rechter 
te Zutphen, tenzij zulks op grond van 
wettelijke of verdragsbepalingen niet 
mogelijk is. VGM Tribunes Nederland 
BV blijft echter bevoegd de 
contractant te dagvaarden volgens de 
wet of het toepasselijk internationale 
verdrag bevoegde rechter.·  

   

 

 
 

 


