Algemene Voorwaarden Remcom BV h.o.d.n. Rush Energy Drink te Heerlen
1. Algemeen
1.1 Onder Rush Energy Drink wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Remcom BV, statutair gevestigd en kantoorhoudend
te Heerlen, Nederland.
1.2 Rush Energy Drink, Remcom BV is ingeschreven in het handelsregister te Roermond onder
dossiernummer 67752586. Het BTW‐nummer van Rush Energy Drink is NL857161465.B01
2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rush Energy
Drink als verkoper enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Rush
Energy Drink aangeboden.
2.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of
onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden of de overeenkomst niet aan.
3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Rush Energy Drink NL zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.
3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
4. Overeenkomst en facturering
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
4.2 Een bestelling geldt als aanvaard indien de verkoper niet binnen drie werkdagen na plaatsing de
koper schriftelijk van het tegendeel heeft laten blijken.
4.3 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Rush Energy Drink een factuur opmaken en als pdf‐
bestand per e‐mail aan de koper zenden. Rush Energy Drink zal geen papieren factuur per post
zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.
5. Tekortkoming in de nakoming
5.1 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koper jegens de
verkoper, heeft de verkoper het recht deze tekortkoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte
van alle met de verkoper lopende overeenkomsten.
5.2 De verkoper is gerechtigd in geval van tekortkoming de overeenkomst gedeeltelijk in stand te
houden doch is hiertoe niet verplicht.
5.3 De verkoper is voor de gevolgen van een eventuele tekortkoming in de nakoming nimmer
aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de factuurwaarde van de gekochte goederen, ongeacht de
aard van de tekortkoming in de nakoming en ongeacht de aard van de gevolgen, behalve lichamelijk
letsel, ziekte of dood, in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van verkoper wordt uitbetaald.
6. Levering en vervoer
6.1 Alle leveringen geschieden “franco huis” op de voor de verkoper goedkoopste wijze van
verzending, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper een andere verzendingswijze wenst
komen de meerdere kosten voor diens rekening.
6.2. De verzending van de goederen is tot aan het ogenblik van de aflevering voor risico van de
verkoper.
6.3. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door

of in verband met vertraging in de levering of te late levering, tenzij voorafgaand schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.4. De koper is verplicht te zorgen voor voldoende laad‐en losmogelijkheden en voor een zo kort
mogelijke wachttijd voor de aflevering.
6.5 De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen binnen de normale
bedrijfsopeningstijden voor het magazijn op het afleveradres zijn geplaatst. Indien bestelde goederen
ter aflevering zijn aangeboden, doch die aflevering onmogelijk is gebleken, is de verkoper gerechtigd
de kosten van die aanbieding aan de koper in rekening te brengen.
6.6. Leveringsdata en tijdstippen zijn slechts informatief en hebben niet de betekenis termijnen te
scheppen, waarbij na overschrijding hiervan automatisch verzuim van de verkoper optreedt.
7. Betalingen
7.1. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de vervaldag factuur zonder enige aftrek, tenzij
uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
7.2 Er wordt een standaard betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen.
7.3 Door het enkele feit dat betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt is de koper
in verzuim. Een ingebrekestelling is hiertoe geen vereiste.
7.4 Betalingskortingen die gebonden zijn aan een termijn waarbinnen de betaling dient te
geschieden, vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn betaald is.
7.5 Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door de verkoper.
7.6 Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt is de koper een wettelijke handelsrente van 8% per jaar
verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van de algehele betaling. Tevens zal de koper alle
kosten, door de niet tijdige betaling veroorzaakt, verschuldigd zijn zonder dat daartoe een nadere
sommatie vereist is.
7.7 lndien de verkoper de invordering in handen van een derde heeft gesteld zijn door de koper
tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien
procent van de hoofdsom exclusief BTW. Zij bedragen ten minste EUR 100.‐.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Het eigendom van alle door de verkoper geleverde goederen blijft bij de verkoper tot aan het
moment van algehele voldoening van alle door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen.
8.2. In bruikleen gestelde goederen blijven te allen tijde eigendom van verkoper tenzij anders
overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
8.3. Het is de koper niet toegestaan zolang geen algehele betaling, van alle door de koper aan de
verkoper verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, de hem geleverde goederen te
vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, uitlenen of op welke
wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent,
waarbij het verkopen van het geleverde het doel is. Dit recht tot verkopen vervalt echter per direct
indien de betalingstermijn is verstreken, de koper surseance van betaling heeft aangevraagd of in
staat van faillissement is verklaard.
9. Verplichtingen van koper en verboden
9.1 Koper is verplicht:
a. Alle door verkoper in het verkeer gebrachte goederen uitsluitend te verhandelen in de originele,
van verkoper afkomstige ,stuk verpakkingen of een veelvoud daarvan, zonder enige verandering
daaraan of beschadiging daarvan.
b. Zich te onthouden van gedragingen die naam, merk, product of emballage van de door verkoper
geleverde goederen of het daarmee verbonden imago zouden kunnen schaden
c. Alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van het product, waartoe

onder meer behoort het overdekt en vorstvrij opslaan van de geleverde goederen. Verkoper is
nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van he afkomstige goederen die te wijten zijn aan
onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan.
10. Omzetbonus
Bonus‐ en/of kortingsbedragen ten gunste van koper zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door
koper verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, tijdig en
volledig aan leverancier zijn voldaan. Door koper nog verschuldigde factuurbedragen kunnen door
koper op de uit te keren bonus‐ en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien verkoper aansprakelijk is, is de omvang van de aansprakelijkheid van verkoper per
gebeurtenis in ieder geval beperkt tot de directe schade en geldt daarvoor het volgende:
a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval een uitkering wordt gedaan door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van verkoper, de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitgekeerde
bedrag, te vermeerderen met het bedrag van eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten
laste van die verzekeraar komt.
b. Indien ter zake geen verzekering afgesloten is of anderszins geen dekking verleend wordt en aldus
geen uitkering wordt gedaan voor verkoper, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief btw. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst
bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar exclusief btw.
11.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen:
a. gevolgschade;
b. gederfde winst;
c. gemiste besparingen;
d. schade door bedrijfsstagnatie;
11.3 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen van verkoper, is verkoper niet aansprakelijk.
11.4 Beperkingen van aansprakelijkheid van verkoper strekken ook ten gunste van de bestuurders,
werknemers en niet‐ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van verkoper.
11.5 Koper vrijwaart verkoper volledig ter zake aanspraken van derden jegens verkoper als gevolg
van de overeenkomst tussen verkoper en koper.
12. Overmacht
12.1. Bij overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort.
12.2. De verplichtingen van de wederpartij worden, wanneer een partij zich op overmacht beroept
tevens opgeschort.
12.3. Indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, kan de overeenkomst bij
aangetekende brief door ieder der partijen worden ontbonden. In dat geval nemen de verplichtingen
uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van
elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is
gepresteerd, wordt dan tussen partijen pro rato afgerekend.
13. Beëindiging
13.1 Verkoper is bevoegd (een) gesloten overeenkomst(en) met koper op te zeggen, danwel (geheel
of gedeeltelijk) te ontbinden op grond van iedere tekortkoming door koper in de nakoming van een
overeenkomst, onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.
13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 en de overige hem toekomende rechten zijn de
vorderingen van verkoper op koper terstond volledig opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden
zal zijn, onder andere in de volgende situaties:
a. in geval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of
indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op koper
van toepassing wordt verklaard;
b. in geval van koper een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. indien na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geeft te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;
d. indien verkoper koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van verkoper
onvoldoende is;
e. indien koper ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per
deurwaardersexploot, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;
f. indien koper binnen zijn onderneming de zeggenschap verliest en/of de onderneming geheel of
gedeeltelijk wordt overgedragen of gestaakt.
In de gevallen a tot en met f is verkoper tevens bevoegd de verdere uitvoering van alle
overeenkomsten met koper op te schorten, danwel tot opzegging of (geheel of gedeeltelijke)
ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, een en ander onverminderd het recht van
verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.
13.3 In het geval verkoper (een) gesloten overeenkomst(en) beëindigt, is verkoper gerechtigd –
indien hij inmiddels gedeeltelijk zijn verplichten uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen – om het reeds nagekomen respectievelijk ondanks beëindiging na te komen
gedeelte gescheiden te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.
12. Retourzendingen
12.1 Retourzendingen zonder voorafgaand overleg met verkoper zijn niet toegestaan, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
12.2. Indien retourzendingen zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de terugzending
verbonden kosten voor rekening van de koper. De verkoper heeft in dat geval het recht de goederen
ter beschikking van de koper te houden (of te doen houden) voor diens rekening en risico.
12.3 Producten van retourzendingen dienen in originele verpakking en staat, zonder beschadigingen
en/of aanpassingen, retour gezonden te worden.
14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1. Op alle geschillen met Rush Energy Drink is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover op
grond van het Nederlands recht van toepassing zou zijn de convention of the international sale of
goods, wordt de werking van dat verdrag uitgesloten.
14.2. Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter
beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter te Maastricht.

