Algemene verkoopvoorwaarden van
Cti Marketing B.V.
3.2
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door
Cti Marketing B.V.. verder te noemen ‘CTI’, gedane
aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze
verkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle
verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten
overeenkomsten of met die overeenkomsten verband
houden.
1.2
Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door de
wederpartij heeft geen gevolg. Toepasselijkheid van
eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De
algemene voorwaarden van CTI zijn met uitsluiting van alle
andere algemene voorwaarden van toepassing.
1.3
Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden
door CTI te eniger tijd toegepast of getolereerd ten
voordele van de wederpartij, geeft deze laatste nimmer het
recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van
een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich
op te eisen.
1.4
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig
indien
deze
uitdrukkelijk
schriftelijk
zijn
overeengekomen of indien toepassing van de algemene
voorwaarden ten aanzien van de onderhavige zaken
geheel onmogelijk is.
1.5
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven. Voor dat geval treedt voor de vernietigde
bepaling(en) in de plaats een of meer bepalingen die qua
inhoud en strekking de nietige of vernietigde bepaling(en)
het meest benader(t)(en).
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1
Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder
de opschortende voorwaarde dat de wederpartij
kredietwaardig is en de overeenkomst desgewenst door
CTI
kan
worden
ondergebracht
bij
een
kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of
een daarmee vergelijkende onderneming.
2.2
Een door CTI uitgebrachte aanbieding, is altijd vrijblijvend
en kan op ieder moment vormvrij en zonder opgave van
redenen worden herroepen.
2.3
Kennelijke vergissingen in een aanbieding van CTI
ontheffen deze van haar verplichting tot nakoming en/of
schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander
geldt ook indien er reeds een overeenkomst tot stand is
gekomen.
2.4
Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de
wederpartij op enige wijze te kennen heeft gegeven de
aanbieding
te
aanvaarden
of
zodra
een
opdrachtbevestiging is verstuurd door CTI.
2.5
Indien de wederpartij de ter hand gestelde overeenkomst
niet binnen de door CTI gestelde termijn getekend aan CTI
heeft geretourneerd, heeft CTI het recht om het verzoek
om een huurovereenkomst te sluiten als niet gedaan te
beschouwen en geen verplichtingen jegens de andere
partij te hebben, hoe ook genaamd.
2.6
Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van de
aanbieding geldt als een verwerping van de aanbieding en
als een nieuwe aanbieding die CTI niet bindt. Dit geldt ook
indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten
van de aanbieding afwijkt.
2.7
Elke nadere afspraak tussen CTI en de wederpartij, al dan
niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt
ten aanzien van CTI eerst geacht te zijn tot stand gekomen
na schriftelijke bevestiging door CTI.
Artikel 3. Ter beschikking stelling van de zaken
3.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen de
zaken op het overeengekomen tijdstip op het
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vestigingsadres van CTI aan de wederpartij ter beschikking
worden gesteld.
Indien in afwijking van het eerste lid wordt
overeengekomen dat de zaken door CTI worden verstuurd,
geschiedt dat voor rekening en risico van de wederpartij.
Eventuele retourzendingen zijn tevens voor rekening en
risico van retourzender.
De wederpartij is verplicht om zich, op het eerste verzoek
van CTI, te legitimeren door middel van een geldig
paspoort en/of rijbewijs, en is tevens verplicht andere
gegevens te overleggen waaruit de actuele adresgegevens
blijken e.e.a. naar genoegen van CTI.

Artikel 4. Verplichtingen van partijen
4.1
De wederpartij is verplicht om aan CTI alle informatie te
verschaffen die in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De wederpartij
dient niet alleen de informatie te verstrekken waar CTI om
vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs weet
of behoort te weten dat die van belang is voor het
uitvoeren van de overeenkomst.
4.2
Indien de wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt,
heeft CTI het recht haar verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt
is. Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor
rekening van de wederpartij. Indien de door CTI verzochte
informatie ondanks herhaald verzoek van CTI door de
wederpartij niet (volledig) wordt verstrekt, geeft dit CTI het
recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de
overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal CTI nimmer
schadeplichtig zijn. De wederpartij zal in zo’n geval volledig
schadeplichtig zijn jegens CTI.
4.3
CTI is nimmer aansprakelijk voor schade doordat zij is
uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.
4.4
Zolang het eigendom van de zaken nog niet aan de
wederpartij is overgedragen, is de wederpartij te allen tijde
verplicht om gedurende de normale werktijden één of meer
door CTI aangewezen personen toegang te verlenen tot de
plaats waar de zaken zich bevinden, zodat CTI zich ervan
kan overtuigen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit
deze overeenkomst nakomt, danwel om de noodzakelijke
reparatiewerkzaamheden te verrichten, danwel zich
rechtens weer in het bezit te stellen van de zaken.
4.5
Zolang het eigendom van de zaken nog niet aan de
wederpartij is overgedragen, is de wederpartij verplicht om
de zaken deugdelijk op te slaan.
4.6
Zolang het eigendom van de zaken nog niet aan de
wederpartij is overgedragen, dient de wederpartij de zaken
te gebruiken overeenkomstig hun bestemming. Hij zal al
het nodige doen teneinde de zaken in stand te houden
respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernietigingen
etc. te voorkomen. Instructies van CTI dienen te worden
opgevolgd.
4.7
De wederpartij is verplicht derden die enig recht ten
aanzien van de zaken wensen uit te oefenen – in het
bijzonder de belastingdienst – onmiddellijk inzage te
verschaffen in dit contract, om hen erop te wijzen dat de
zaken, totdat alle verplichtingen door de wederpartij zijn
nagekomen, eigendom zijn van CTI. De wederpartij is
verplicht om aan CTI onverwijld mededeling te doen van
eventuele acties van derden met betrekking tot aan CTI
toebehorende zaken.
4.8
Zonder schriftelijke toestemming van CTI is het de
wederpartij, zolang de zaken nog niet aan de wederpartij in
eigendom zijn overgedragen, niet toegestaan de zaken te
verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik af te
staan, te verpanden, of anderszins te bezwaren, te
verkopen, te vervreemden, alles in de ruimste zin van het
woord.
4.9
Het is de wederpartij, zolang de zaken nog niet aan de
wederpartij in eigendom zijn overgedragen, niet toegestaan
om de zaken en/of daarop aangebrachte merken,
nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen,
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te bedekken, te (doen) veranderen of beschadigen, noch
daaraan andere toe te voegen. Eventuele noodzakelijke of
gewenste veranderingen aan de zaken mogen, zolang de
zaken nog niet aan de wederpartij in eigendom zijn
overgedragen, uitsluitend door CTI of door CTI aan te
wijzen derden worden aangebracht.
CTI zal de overeenkomst naar beste vermogen, naar de op
dat moment bekende stand van de wetenschap uitvoeren.
CTI is gerechtigd derden in te schakelen indien dat nodig is
voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. Onderzoek en gebreken
5.1
De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment
van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van
het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels)verkeer mogen worden
gesteld.
5.2
Terzake gebreken die ontstaan zijn voor aanvang van de
overeenkomst, alsmede ter zake afwijkingen van de staat
van de zaken ten opzichte van de staat van gelijksoortige
zaken die zich in goed onderhouden staat bevinden (en
aldus hetgeen niet als goed onderhouden aangemerkt kan
worden), komen partijen uitdrukkelijk overeen dat deze
geen gebrek opleveren in de zin van artikel 7:204 BW,
waardoor CTI deze aldus niet behoeft te verhelpen en
waardoor dit voor de wederpartij geen recht op
schadevergoeding,
(huur)koopprijsvermindering
of
ontbinding van de overeenkomst oplevert.
5.3
Ondanks en onverkort hetgeen in artikel 5.2 bepaald is, zal
CTI naar eigen goeddunken gebreken of tekortkomingen
verhelpen of voor vervanging van de zaken zorg dragen,
indien:
- zichtbare gebreken of tekortkomingen binnen 8 dagen na
levering schriftelijk aan CTI worden gemeld,
- niet zichtbare gebreken of tekortkomingen binnen 14
dagen na levering, schriftelijk aan CTI worden gemeld.
5.4
Indien de zaken overeenkomsten artikel 5.3 worden
vervangen, verbindt de wederpartij zich reeds nu de
vervangen zaken op kosten en voor risico van de
wederpartij aan CTI te retourneren en de eigendom
daarvan aan CTI te verschaffen.
5.5
Wenst de wederpartij de gebrekkige zaken te retourneren,
dan geschiedt dat uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van CTI op de wijze zoals door
CTI aangegeven.
Artikel 6. Prijzen
6.1
Alle door CTI genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief
BTW.
6.2
Alle kosten, belastingen, heffingen en dergelijke waaronder
begrepen de omzetbelasting, die verschuldigd zijn uit
hoofde van deze overeenkomst, het bezit en het gebruik
van de zaken komen voor rekening en risico van de
wederpartij.
Artikel 7. Betaling
7.1
De door CTI verzonden facturen dienen door de
wederpartij te worden betaald door middel van
automatische incasso of betaling binnen 8 dagen na
factuurdatum. CTI zal de betalingstermijn bepalen.
7.2
Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is,
betaald zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele
verloop van de termijn zonder dat een sommatie of
ingebrekestelling is vereist.
7.3
Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is
betaald, is de wederpartij, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist, de toepasselijke wettelijke
rente op grond van artikel 6:119a BW, danwel artikel 6:119
BW, vermeerdert met 1 % per maand, over het
openstaande bedrag verschuldigd, zulks vanaf de
vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.
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Daarnaast is de wederpartij gehouden alle kosten van CTI
te vergoeden die zij, op het moment dat de betaling CTI
bereikt, reeds heeft gemaakt ter incasso van de
openstaande bedragen waaronder:
de declaraties van advocaten en procureurs terzake
hun werkzaamheden in rechte, ook voorzover zij de
door de rechter geliquideerde bedragen te boven
gaan,
de declaraties van advocaten en procureurs terzake
hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15%
van de hoofdsom belopende, dat met een minimum
van euro 150, de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en
incassobureaus, alsmede alle executiekosten,
de kosten van een faillissementsaanvraag.
Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten,
vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de
hoofdsom. Indien de wederpartij meerdere facturen
onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van
het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de
oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur,
enzovoorts.

Artikel 8. Termijnen
8.1
Aanvang- en beëindigingsdata die betrekking hebben op
verplichtingen van CTI, zowel betreffende het geheel als
een gedeelte van de levering, dienen niet te worden
beschouwd als fatale data maar als streefdata, tenzij
uitdrukkelijk anders tussen CTI en de wederpartij is
overeengekomen.
Artikel 9. Garanties
9.1
CTI garandeert op geen enkele wijze de compatibiliteit met
andere apparatuur of de bruikbaarheid voor het door de
wederpartij beoogde doel.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 In afwijking van artikel 10 is de wederpartij verplicht om de
zaken, zolang deze nog niet in eigendom zijn
overgedragen, te verzekeren en verzekerd te houden
tegen alle in redelijkheid voorzienbare risico’s, waaronder
brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal, ten name en ten behoeve van CTI als
eigenaresse, bij een door de CTI aan te wijzen
verzekeringsmaatschappij. De polis van de verzekering zal
onder CTI blijven berusten totdat de wederpartij aan al zijn
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal
hebben voldaan. Na eigendomsoverdracht zal de CTI de
polis ten name van de wederpartij of een door deze aan te
wijzen derde te doen overschrijven.
10.2 De wederpartij is in afwijking van artikel 10 onverkort
aansprakelijk voor alle schade aan de zolang de zaken nog
niet in eigendom zijn overgedragen, tenzij en voor zoveel
de schade door de in het vorige lid vermelde verzekering
wordt gedekt.
10.3 Indien CTI toch gehouden is schade te vergoeden, bestaat
deze schadevergoeding, voor zover mogelijk, uit herstel of
vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een
onderdeel daarvan, dan wel uit vergoeding van maximaal
de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan,
één en ander ter vrije keuze van CTI. Transportkosten
alsmede- reis en verblijfskosten zijn steeds voor rekening
van de wederpartij. Één en ander slechts voor zover de
schade door de bedrijfsverzekering van CTI is gedekt.
10.4 Indien er, zoals de zaken nog niet in eigendom aan de
wederpartij zijn overgedragen, een gebeurtenis plaatsvindt
waardoor er schade aan de zaken is toegebracht of zou
kunnen zijn toegebracht, dient de wederpartij CTI hiervan
binnen vierentwintig uur op de hoogte te stellen en haar
alle gegevens daaromtrent te verschaffen. Tevens dient de
wederpartij
ingeval
van diefstal,
vermissing
of
beschadiging proces-verbaal op te laten maken bij de
plaatselijke politie.

10.5

10.6

10.7

CTI is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor schade
toegebracht aan de persoon of zaken van de wederpartij of
derden, daaronder begrepen schade ontstaan door het
(verkeerde) gebruik van het afgeleverde. CTI is tevens niet
aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen
bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie, etcetera. De wederpartij
vrijwaart CTI te dezer zake tegen aanspraken van derden.
Indien CTI toch gehouden is schade te vergoeden, bestaat
deze schadevergoeding, voor zover mogelijk, uit herstel of
vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een
onderdeel daarvan, dan wel uit vergoeding van maximaal de
overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, één
en ander ter vrije keuze van CTI. Transportkosten alsmedereis en verblijfskosten zijn steeds voor rekening van de
wederpartij. Één en ander slechts voor zover de schade
door de bedrijfsverzekering van CTI is gedekt.
Elk vorderingsrecht van de wederpartij op CTI
verjaart/vervalt na verloop van één jaar na het ontstaan
van de schade.

Artikel 11: Onderhoud
11.1 Terzake gebreken die ontstaan na aanvang van de
overeenkomst, alsmede ter zake gebreken die ontstaan
aan de wijzigingen die eventueel door de wederpartij zijn
aangebracht, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat
deze, zolang het eigendom van de zaken nog niet aan de
wederpartij is overgedragen, geen gebrek opleveren in de
zin van artikel 7:204 BW en dat CTI deze aldus niet
behoeft te verhelpen.
11.2 In aanvulling op de voormelde bepaling komen partijen
uitdrukkelijk overeen dat, zolang het eigendom van de
zaken nog niet aan de wederpartij is overgedragen, de
wederpartij jegens CTI verplicht is alle gebreken zo
spoedig mogelijk te verhelpen, ongeacht de reden van het
ontstaan van het gebrek. Tevens is de wederpartij, zolang
het eigendom van de zaken nog niet aan de wederpartij is
overgedragen, verplicht tot het plegen van klein dagelijks
onderhoud dat nodig is om de zaken onverminderd in
stand te houden en niet in waarde of in
gebruiksmogelijkheden te doen verminderen.
11.3 Indien de zaken of onderdelen daarvan worden beschadigd,
geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden
en reparatie redelijkerwijs niet meer mogelijk is, is de
wederpartij, zolang het eigendom van de zaken nog niet
aan
de
wederpartij
is
overgedragen,
een
schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de
aanschafkosten van vervangende apparatuur en de aan
vervanging verbonden kosten. Het is aan CTI om te
beoordelen of reparatie in redelijkheid nog mogelijk is.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van CTI
welke van dien aard zijn dat de naleving van de
overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle
omvang gevergd kan worden, kunnen CTI niet worden
toegerekend en geven CTI het recht de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering
daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot
schadevergoeding. Van overmacht is in ieder geval sprake
indien CTI verhinderd wordt aan haar verplichtingen te
voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of
vertraagde levering door haar toeleveranciers, oorlog,
oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer,
burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de
Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de
uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of
kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de
overeenkomst te voorzien was, vorst, weersinvloeden,
natuurrampen, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen,
epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij
transport, brand, overstromingen, storingen in de levering
van energie en/of water, defecten aan machines, gebrek
aan grondstoffen en/of arbeidskrachten, sabotage, terreur,

12.2

12.3

12.4

12.5

im- of explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of
gassen, boycot of blokkade, dit alles zowel in het bedrijf
van CTI als bij degene van wie CTI de benodigde
materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of
zaken opslaat of gedurende transport, al dan niet in eigen
beheer, en voorts door alle overige oorzaken of
omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of toedoen
van CTI en derhalve buiten de risicosfeer van CTI
ontstaan.
CTI heeft bovengenoemd recht ook, indien de
omstandigheid die (verdere ongestoorde) nakoming
verhindert, intreedt, nadat CTI haar verbintenis had moeten
nakomen.
Voor zover CTI ten tijde van het intreden van de overmacht
inmiddels
gedeeltelijk
zijn
verplichtingen
uit
de
overeenkomst is nagekomen, is CTI gerechtigd om het
reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De
wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware
het een afzonderlijke overeenkomst.
In geval van overmacht heeft CTI eveneens het recht de
opdracht zodanig te wijzigen dat nakoming redelijkerwijs
mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit de
wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden
verrekend tussen partijen, terwijl de wederpartij verplicht is
CTI een vergoeding te geven voor reeds verrichte, ook als
deze werkzaamheden en leveringen voor de wederpartij niet
van nut zijn.
De wederpartij kan de overeenkomst bij blijvende
onmogelijkheid van nakoming in de onder artikel 12.1
beschreven gevallen slechts na schriftelijk bevestiging van
CTI dat zij van voorgenoemd recht geen gebruik zal maken,
ontbinden. Indien nakoming in de onder lid 1 van dit artikel
beschreven gevallen niet reeds blijvend onmogelijk is, kan
de wederpartij de overeenkomst slechts ontbinden, nadat
een periode van negentig aaneengesloten kalenderdagen
waarop nakoming onmogelijk is, verstreken is.

Artikel 13. Verrekening
13.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan
CTI verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen die
CTI aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.
Artikel 14. Opschorting
14.1 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van
betaling verschuldigd uit deze overeenkomst in verband
met enige tekortkoming voortvloeiend uit een andere met
CTI gesloten overeenkomst.
14.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de
overeenkomst door CTI is de wederpartij niet gerechtigd
tot opschorting van betaling.
14.3 CTI is gerechtigd de (verdere) levering op te schorten,
zolang de wederpartij jegens CTI niet of niet volledig aan al
zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de CTI
verder toekomende rechten.
14.4 Het opschortingsrecht van CTI geldt tot op het moment dat
de wederpartij haar verplichtingen alsnog is nagekomen,
tenzij CTI al reeds gebruik heeft gemaakt van haar recht
de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht
van CTI op schadevergoeding onverlet.
Artikel 15. Ontbinding en opzegging
15.1 CTI heeft het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling
is vereist geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden en zich
op kosten van de wederpartij in het bezit van de zaken te
stellen indien:
- de wederpartij een of meer van haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst CTI ter kennis
gekomen omstandigheden naar het oordeel van CTI grond
geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet
zal nakomen,
- op één van de zaken beslag wordt gelegd of uit de
feitelijke macht van de wederpartij geraakt voordat de

15.2

15.3

15.4

15.4

15.5
15.6

wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen.
Voorts is CTI bevoegd de overeenkomst te (doen)
ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
Onverminderd het recht op volledige schadevergoeding zal
de huurkoper in het geval van een zodanige ontbinding
tenminste een terstond opeisbare schadevergoeding
verschuldigd zijn die gelijk is aan het totaal van alle nog
niet betaalde vervallen huurkooptermijnen en de
huurkooptermijnen die bij instandhouding van de
overeenkomst nog zouden vervallen, vermeerderd met
25% van de overeengekomen huurkoopprijs.
Onverminderd het elders in dit artikel bepaalde betreffende
ontbinding en onverminderd CTI verder toekomende
rechten, zal op het tijdstip waarop de wederpartij in staat
van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt
toegepast, de wederpartij surséance van betaling
aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar
vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst van
rechtswege ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij
de curator/bewindvoerder de verplichtingen uit deze
overeenkomst als preferente boedelschuld erkent.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle
vorderingen die CTI op de wederpartij heeft of verkrijgt,
direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de wederpartij
aansprakelijk voor alle door CTI geleden schade, hoe ook
genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en
transportkosten.
CTI behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.
Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de
wederpartij zonder schriftelijke toestemming van CTI niet
worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming
bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder
begrepen een aan CTI verschuldigde schadeloosstelling.
In ieder geval zal bij een met toestemming van CTI gedane
opzegging minimaal 25 % van de corresponderende
factuurwaarde in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Einde overeenkomst
16.1 Indien overeenkomst om welke reden dan ook eindigt
voordat de eigendom van de zaken aan de wederpartij is
overgedragen, is de wederpartij verplicht de zaken uiterlijk
voor 10.00 uur op de dag volgend op de dag dat de
huurkoopperiode of overeenkomst is geëindigd in goede
en complete staat met alle toebehoren op het
vestigingsadres van CTI terug te bezorgen, bij gebreke
waarvan de wederpartij zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist, in gebreke zal zijn.
16.2 In geval van huurkoop is de wederpartij is alsdan,
onverminderd zijn overige verplichtingen aan CTI,
schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de
huurkoopprijs die hij zou moeten betalen voor de periode
vanaf het einde van de huurkoop tot en met de dag waarop
de apparatuur is terugbezorgd op de wijze en in de staat
zoals is overeengekomen, vermeerdert met een boete van
25% van de aanvankelijk overeengekomen huurkoopprijs,
onverminderd
het
recht
van
CTI
volledige
schadevergoeding te vorderen. Over de genoemde periode
kan de wederpartij geen recht tot huurkoop ontlenen.
16.3 Indien de wederpartij om welke reden dan ook verhinderd
is of wordt om de zaken te gebruiken zal dit geen invloed
hebben op het voortduren van de huurkoopovereenkomst,
noch op de eventuele verschuldigdheid van enige
huurkooptermijn, ook niet in het geval van overmacht.

16.4

Indien de wederpartij de zaken slechts op een tijdstip ter
beschikking kan stellen waarop CTI niet in staat is de
zaken feitelijk in ontvangst te nemen en te inspecteren,
dan loopt de huurkooptijd door tot het tijdstip dat CTI deze
redelijkerwijze feitelijk in ontvangst kan nemen en
inspecteren.

Artikel 17.(Verlengd) Eigendomsvoorbehoud en
zekerheidstelling
17.1 CTI behoudt zich het eigendom voor van alle door haar
geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele
schetsen, tekeningen, software, elektronische bestanden
enz. tot op het moment van volledige betaling van alle aan
de wederpartij in het verleden gezonden facturen,
ongeacht of de zaken waarop die facturen betrekking
hebben reeds door de wederpartij zijn betaald en van al
hetgeen CTI van de wederpartij te vorderen heeft uit
welken
hoofde
dan
ook,
daaronder
begrepen
schadevergoedingen wegens diens tekortschieten in de
nakoming van de met CTI gesloten overeenkomst, inclusief
incassokosten, rente en boetes.
17.2 Pas na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld
in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de
zaken plaats.
17.3 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van CTI
een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen
zekerheid als waarborg voor de betaling van het
verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering
verschuldigd zal worden, te verschaffen.
17.4 CTI is tevens, zolang het eigendom van de zaken nog niet
aan de wederpartij is overgedragen, gerechtigd met
betrekking tot de zaken ter zake van de wederpartij een
borgsom te verlangen waarvan de hoogte door CTI zal
worden bepaald. CTI heeft het recht om alle vorderingen
die zij uit hoofde van de huurkoopovereenkomst heeft op
de wederpartij te verrekenen met deze borgsom.
Artikel 18. Geschillen
18.1 Alle geschillen tussen CTI en de wederpartij die mochten
voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van
CTI, danwel – doch uitsluitend indien CTI eiseres is en CTI
daarvoor kiest - door de rechter die bevoegd is op grond van
de wettelijke competentieregels.
18.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der
partijen dat verklaart.
Artikel 19. Nederlands recht
19.1 Op alle door CTI verrichte (rechts-)handelingen, waaronder
de door haar gesloten overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (Wenen 11 april 1980) wordt nadrukkelijk
uitgesloten.

