Inkoopvoorwaarden
Hobrand BV
Artikel 1.
Definities
1.1.
In deze inkoopvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Hobrand: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden:
1.
Hobrand Algebra B.V. gevestigd aan de Morsestraat 17 te Tiel, Nederland,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 11029400;
2.
Holugt Sauer gevestigd aan de Sir Rowland hillstraat 1 te Tiel, Nederland,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 11029400;
3.
Hobrand Algebra B.V. gevestigd aan de Heijplaatstraat 1A te Rotterdam,
Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder KvK-nummer 11029400;
4.
Hobrand Algebra B.V. gevestigd aan de Duwijckstraat 17 te Lier, België,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 544658859;
b. leverancier: de leverancier die producten aan Hobrand levert;
c. product: ieder product dat de leverancier levert;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen de leverancier en Hobrand;
e. vertrouwelijke informatie: vertrouwelijke informatie die de leverancier van Hobrand
vergaart, zoals, maar zeker niet beperkt tot, informatie over de organisatie van Hobrand,
concepten, interne procedures, knowhow, ontwerpen, (marketing)plannen,
verdienmodellen en financiële gegevens.
Artikel 2.
Algemeen
2.1.
Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten
betreffende de levering van producten.
2.2.
Deze inkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgorders die door Hobrand bij de
leverancier in de toekomst geplaatst worden.
2.3.
De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de leverancier zijn niet van
toepassing.
2.4.
Van deze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre
deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail door Hobrand zijn aanvaard.
2.5.
Indien een of meerdere bepalingen in deze inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen
zullen door Hobrand vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6.
Indien Hobrand niet steeds strikte naleving van deze inkoopvoorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hobrand in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
inkoopvoorwaarden te verlangen.
2.7.
Indien de inkoopvoorwaarden worden gewijzigd, dan maakt de gewijzigde versie van deze
inkoopvoorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging
tussen Hobrand en de leverancier tot stand te komen overeenkomst. De leverancier wordt
schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van een wijziging in deze
inkoopvoorwaarden.
2.8.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze inkoopvoorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Artikel 3.
Rangorde
3.1.
Indien in deze inkoopvoorwaarden bepalingen staan die in strijd zijn met of afwijken van
afspraken die via de e-mail tussen partijen zijn overeengekomen, dan prevaleren de
afspraken die via de e-mail zijn overeengekomen.
Artikel 4.

Aanbod en prijzen

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Het aanbod van de leverancier wordt geacht een onherroepelijk aanbod van de leverancier te
zijn.
De prijzen zijn vast en kunnen niet na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogd
worden, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen
leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
De kosten van eventuele monsters of voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van de
leverancier.
De door de leverancier vermelde prijs voor een product is exclusief btw en inclusief
transportkosten, invoerrechten en verpakkingskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

Artikel 5.
Totstandkoming van de overeenkomst en orderbevestiging
5.1.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Hobrand via de e-mail of telefonisch een
order plaatst bij de leverancier.
5.2.
Nadat Hobrand een order heeft geplaatst, dient de leverancier binnen 24 uur (tijdens
kantooruren) een orderbevestiging te sturen naar het e-mailadres orders@hobrandalgebra.nl. Deze orderbevestiging dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
a. Orderdatum;
b. Omschrijving van de bestelde producten;
c. Aantal bestelde producten;
d. Prijs van de bestelde producten;
e. Inkoopreferentienummer (dit nummer wordt verstrekt door Hobrand);
f.
Factuuradres van Hobrand;
g. Afleveradres.
5.3.
Geeft de orderbevestiging de door Hobrand gewenste order niet correct weer, dan stelt
Hobrand de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal de leverancier de
order wijzigen en een nieuwe orderbevestiging naar Hobrand sturen.
Artikel 6.
Annulering
6.1.
Hobrand is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te annuleren voordat de producten door
de leverancier op transport zijn gezet.
Artikel 7.
Wijzigingen
7.1.
Hobrand is - indien de leverancier hieraan redelijkerwijs kan voldoen - te allen tijde bevoegd
in overleg met de leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren producten
te wijzigen. Indien de wijziging van de overeenkomst tot gevolg heeft dat door de leverancier
minder wordt geleverd, dan wordt de prijs naar verhouding verlaagd.
7.2.
Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, Hobrand hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren. De
leverancier zal de wijziging van de overeenkomst pas doorvoeren nadat Hobrand akkoord is
gegaan met de gevolgen die de wijziging heeft op de prijs en/of de levertijd.
Artikel 8.
Verplichtingen van de leverancier
8.1.
Indien de leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn
verplichtingen jegens Hobrand tijdig na te komen, dan is hij verplicht Hobrand hiervan onder
vermelding van de redenen per omgaande op de hoogte te stellen en dit vervolgens via de email aan Hobrand te bevestigen. De mededeling van de leverancier ontslaat hem niet van
zijn verplichtingen ter zake van de fatale leveringstermijn.
8.2.
De leverancier is gehouden Hobrand onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.
8.3.
De leverancier garandeert dat de productie en de levering van de producten geheel
geschiedt overeenkomstig de geldende voorschriften in het land waar de producten worden
geproduceerd, alsmede dat dit geschiedt in overeenstemming met internationale wet- en
regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden. In het bijzonder garandeert de leverancier dat:
a. er bij de productie van de producten geen kinderarbeid of dwangarbeid gebruikt is;
b. zijn toeleveranciers geen gebruik maken van kinderarbeid of dwangarbeid;
c. de leverancier en zijn toeleveranciers zich niet schuldig maken aan afpersing of
omkoperij.

8.4.

8.5.

Eventuele extra kosten die de leverancier heeft moeten maken tijdens de productie dan wel
tijdens het uitvoeren van de overeenkomst om te voldoen aan wettelijke voorschriften en
overige regelgeving, kunnen niet aan Hobrand worden doorberekend. Dergelijke kosten
komen geheel voor rekening van de leverancier.
De leverancier erkent en respecteert bij het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten en de
productie van de producten de fundamentele mensenrechten.

Artikel 9.
Levering
9.1.
De leverancier is gehouden om de producten in de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit
binnen de leveringstermijn en op het overeengekomen afleveradres te leveren.
9.2.
De door de leverancier te leveren producten dienen deugdelijk verpakt te worden.
9.3.
De leverancier staat ervoor in dat de producten onbezwaard zijn en vrij van beslagen.
9.4.
De leveringstermijn vangt aan op het moment dat de leverancier de orderbevestiging naar
Hobrand gestuurd heeft.
9.5.
Bij niet tijdige levering is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.6.
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Hobrand lijdt doordat de leverancier de
producten niet tijdig levert, tenzij de leverancier kan aantonen dat er sprake is van een niettoerekenbare tekortkoming (overmacht).
9.7.
Levering in gedeeltes is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
9.8.
Het risico van de producten gaat op Hobrand over op het moment dat de producten zijn
afgeleverd op het overeengekomen afleveradres, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
9.9.
Hobrand heeft het recht de levering uit te stellen, zonder dat de leverancier daarvoor extra
kosten aan Hobrand in rekening brengt.
9.10.
Bij het vaststellen van transportschade heeft Hobrand het recht de producten te weigeren,
onverminderd al zijn overige rechten. Transportschade is te allen tijde voor rekening van de
leverancier. Indien Hobrand transportschade constateert, dan stelt Hobrand de leverancier
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Artikel 10.
Inspectie
10.1.
Hobrand kan de producten na de levering inspecteren om te kijken of de juiste producten zijn
geleverd, de juiste hoeveelheid producten zijn geleverd en of de producten geen gebreken
bevatten.
10.2.
Indien Hobrand na de inspectie de producten afkeurt, dan wordt de leverancier daarvan zo
spoedig mogelijk via de e-mail in kennis gesteld.
10.3.
Na de kennisgeving zoals omschreven in artikel 10.2 zorgt de leverancier er onverwijld voor
dat de gebrekkige levering hersteld wordt en dat de juiste en/of de juiste hoeveelheid
producten wordt geleverd of dat gebrekkige producten worden vervangen of gecrediteerd. De
kosten voor het herstellen van de gebrekkige leveringen, zoals transportkosten, komen
volledig voor rekening van de leverancier.
10.4.
Zolang de leverancier niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit artikel
10.3, heeft Hobrand het recht de betaling van de factuur voor de levering van de producten
op te schorten.
Artikel 11.
Eigendom
11.1.
Door de leverancier gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing. Hobrand
wijst hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De leverancier aanvaardt
deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.
11.2.
De eigendom van de te leveren producten zal op Hobrand overgaan bij aflevering op de
daartoe door Hobrand aangewezen plaats.
Artikel 12.
Facturatie
12.1.
De leverancier factureert Hobrand na de levering, tenzij partijen uitdrukkelijk vooraf betaling
zijn overeengekomen.
12.2.
Facturen gericht aan Hobrand dienen de volgende vermelding te hebben:
Hobrand Algebra BV
Postbus 6129
4000 HC Tiel
12.3.
Op de factuur dienen onderstaande gegevens vermeld te zijn:
a. Factuurdatum;

12.4.

12.5.
12.6.

b. Inkoopreferentienummer;
c. Naam van de leverancier;
d. Adres van de leverancier;
e. BTW nummer van de leverancier;
f.
Naam van de bank van de leverancier;
g. Bankrekeningnummer van de leverancier;
h. BIC-nummer van de bank van de leverancier.
Bij voorkeur ontvangt Hobrand de factuur op het e-mailadres:
a. rekening@hobrand-algebra.nl voor Nederlandse leveranciers;
b. invoice@hobrand-algebra.nl voor buitenlandse leveranciers.
Verstuurt de leverancier de factuur via de post, dan dient de factuur gestuurd te worden naar
het postadres opgenomen in artikel 12.2.
Facturen die niet aan de in artikel 12.3 genoemde eisen voldoen, zullen niet worden
geaccepteerd, dan wel kans lopen ernstige vertraging op te lopen bij de afhandeling ervan.
Hobrand zal de leverancier ervan op de hoogte stellen indien een factuur niet voldoet aan de
in artikel 12.3 genoemde eisen en de leverancier de mogelijkheid geven een correcte factuur
te sturen.

Artikel 13.
Betaling
13.1.
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, betaalt Hobrand de van de leverancier
ontvangen factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum.
13.2.
Hobrand is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de leverancier zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
13.3.
De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt eerst opgeheven, nadat de
leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en de kosten
van de opschorting alsmede van eventueel door Hobrand in verband hiermee geleden
schade, geheel aan Hobrand heeft voldaan.
13.4.
Betaling van de factuur ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de wet, de overeenkomst en deze
inkoopvoorwaarden. De betaling van een factuur door Hobrand houdt op geen enkele wijze
afstand van rechten in.
13.5.
Hobrand is gerechtigd vorderingen op de leverancier te verrekenen met het aan de
leverancier verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn.
Artikel 14.
Kwaliteit, wijzigen van specificaties en garantie
14.1.
De leverancier staat er voor in dat de geleverde producten zijn zoals overeengekomen en
derhalve compleet en van goede kwaliteit zijn, voldoen aan de overeengekomen
specificaties, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd
en voorts van deugdelijk materiaal zijn gemaakt en voldoen aan de relevante wet- en
regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en
kwaliteitsnormen. Indien Hobrand op monster koopt, dan dienen de te leveren producten
daarmee overeen te stemmen. De geleverde producten mogen niet op enige wijze afbreuk
doen aan de reputatie van de onderneming van Hobrand.
14.2.
Indien de leverancier, bijvoorbeeld in het kader van de voortgang van techniek, de
specificaties van een product wijzigt, dan dient de leverancier Hobrand daarvan schriftelijk of
via de e-mail op de hoogte te stellen.
14.3.
De leverancier is verplicht de garantievoorwaarden van het product duidelijk aan Hobrand
kenbaar te maken.
14.4.
De garantieperiode vangt aan op het moment dat Hobrand het product heeft geleverd aan
zijn klant.
14.5.
Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt dan wel indien
gedurende de garantieperiode het product een gebrek vertoont, dan stelt Hobrand de
leverancier daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is
de leverancier verplicht op eerste verzoek van Hobrand kosteloos een of meerdere
vervangende onderdelen te leveren, reparatiewerkzaamheden aan het product uit te (laten)
voeren, een vervangend product te leveren, het product terug te nemen onder retournering
van de aankoopprijs of de kosten die Hobrand gemaakt heeft om het product aan de
overeenkomst te laten beantwoorden aan Hobrand te vergoeden. De transportkosten voor
het leveren van vervangende onderdelen zijn voor rekening van de leverancier. De

14.6.
14.7.

transportkosten die Hobrand moet maken om een vervangend onderdeel naar zijn klant op te
sturen, brengt Hobrand aan de leverancier in rekening.
De leverancier is verplicht ervoor zorg te dragen dat gedurende de garantieperiode
vervangende onderdelen beschikbaar zijn.
De leverancier zal Hobrand vrijwaren en schadeloosstellen voor vorderingen en aanspraken
van derden, zoals klanten van Hobrand, ter zake van productaansprakelijkheid, gebreken,
schade of non-conformiteit van de producten en/of van schade van derden, zoals klanten van
Hobrand, die als gevolg van het gebruiken van de producten is ontstaan en van alle schade
en kosten die Hobrand in verband met een dergelijke vordering of aanspraak lijdt of maakt.

Artikel 15.
Aansprakelijkheid
15.1.
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect het gevolg is van het
niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de
overeenkomst, deze inkoopvoorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele
verplichting jegens Hobrand, tenzij de leverancier middels schriftelijk bewijs kan aantonen dat
er sprake is van overmacht. De leverancier dient alle schade aan Hobrand te vergoeden die
Hobrand lijdt doordat de leverancier in strijd heeft gehandeld met de wet,
overheidsvoorschriften, verordeningen en instructies die zijn gegeven door Hobrand. Onder
schade wordt o.a. verstaan: de schade die Hobrand gehouden is aan zijn klanten en/of
derden te vergoeden, gederfde omzet, bedrijfsstagnatie, bedrijfsstoring, milieuschade,
reputatieschade, opgelegde boetes, gemiste besparingen en extra kosten voor het
inschakelen van een andere partij. Hobrand stelt de leverancier schriftelijk op de hoogte van
het schadebedrag. De leverancier is verplicht deze schade aan Hobrand te vergoeden
binnen de door Hobrand gestelde termijn.
15.2.
Indien Hobrand of zijn klant is uitgegaan van door de leverancier verkeerde en/of onvolledige
(product)informatie, gebruiksaanwijzing, e.d., dan is de leverancier aansprakelijk voor alle
schade die Hobrand daardoor lijdt.
15.3.
Hobrand accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van de
leverancier. Hobrand wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van
de hand. De leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.
15.4.
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Hobrand als gevolg van de nietnakoming door de leverancier komen ten laste van de leverancier.
15.5.
De leverancier dient een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s genoemd in
deze inkoopvoorwaarden.
Artikel 16.
Ontbinding
16.1.
Hobrand is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de leverancier de verplichtingen
uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de leverancier geen gehoor heeft
gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan
kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.2.
Hobrand is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de leverancier meerdere malen
de afgesproken levertijd niet nakomt.
16.3.
Hobrand is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de leverancier surseance van
betaling verzoekt of deze aan de leverancier wordt verleend, ingeval de leverancier failliet
wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de leverancier niet in staat is
aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder
curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.4.
Indien Hobrand tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.5.
In geval van ontbinding wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de
leverancier, dan zal Hobrand alle schade op de leverancier verhalen die hij door de
ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten dan wel de
meerprijs die Hobrand moet maken dan wel betalen voor het inschakelen van een andere
partij.
Artikel 17.
Overmacht
17.1.
Indien de leverancier zijn verplichtingen jegens Hobrand wegens overmacht niet kan
nakomen, dan dient de leverancier Hobrand daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
17.2.
Komt de leverancier zijn verplichtingen jegens Hobrand niet (tijdig) na wegens overmacht,
dan heeft Hobrand het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

17.3.

Onder overmacht aan de zijde van de leverancier wordt niet verstaan: gebrek aan personeel,
stakingen, ziekte van de natuurlijke personen die namens de leverancier de overeenkomst
uitvoeren, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers of ingeschakelde derden en liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen bij de leverancier.

Artikel 18.
Verjaring
18.1.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de leverancier uit welken hoofde ook
jegens Hobrand vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de leverancier deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Hobrand kan aanwenden.
Artikel 19.
Geheimhouding
19.1.
De leverancier zal de vertrouwelijk informatie te allen tijde beschouwen en behandelen als
strikt vertrouwelijke informatie en zal deze vertrouwelijke informatie tegenover derden strikt
geheimhouden. Het is dan ook niet toegestaan de vertrouwelijke informatie te kopiëren, te
verspreiden, te reproduceren, aan derden aan te bieden, te verkopen dan wel om niet te
verstrekken of op enige andere wijze aan derden kenbaar te maken. De leverancier dient er
alles aan te doen dat binnen zijn macht ligt om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke
informatie geheim blijft en niet in het bezit van derden komt.
19.2.
De leverancier zal de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor het
aan hem ter beschikking is gesteld.
19.3.
Verstrekking van vertrouwelijke informatie door de leverancier aan derden mag slechts
plaatsvinden indien Hobrand voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming hiertoe
heeft verleend.
19.4.
Ten aanzien van de vertrouwelijke informatie verbindt de leverancier zich alle redelijkerwijs
mogelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en/of opslag van de
vertrouwelijke informatie.
Artikel 20.
Intellectuele eigendomsrechten
20.1.
Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Hobrand aan de leverancier verstrekte
gegevens, (merk)namen, logo’s, e.d. betreft, verblijft bij Hobrand.
20.2.
De leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten op generlei wijze inbreuk
maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten. De leverancier
vrijwaart Hobrand dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.
20.3.
Montage-instructies, gebruiksinstructies e.d. die door de leverancier aan Hobrand verstrekt
zijn, mogen door Hobrand verveelvoudigd en openbaar gemaakt worden.
Artikel 21.
Overgang van rechten en verplichtingen
21.1.
Rechten en verplichtingen van de leverancier, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst, kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij Hobrand daarvoor
schriftelijk of via de e-mail toestemming heeft verleend.
Artikel 22.
Bevoegde rechter en toepasselijk recht
22.1.
Alle geschillen tussen Hobrand en de leverancier zullen exclusief, met uitdrukkelijke
uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Hobrand gevestigd is.
22.2.
Alle rechtshandelingen, verbintenissen en overeenkomsten tussen Hobrand en de
leverancier worden exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst
door Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

