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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOP ZEVEN B.V. 

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op 
alle door TOP ZEVEN gedane 
aanbiedingen, te leveren zaken, alle 
overeenkomsten en rechtsbetrekkingen 
alsmede de uitvoering daarvan aangegaan 
door TOP ZEVEN. In deze voorwaarden 
wordt de wederpartij van TOP ZEVEN 
aangeduid als koper.  

2. De overeenkomst tussen koper en TOP 
ZEVEN geldt als een acceptatie van deze 
algemene voorwaarden.  

3. Met de overeenkomst in de zin van deze 
algemene voorwaarden wordt bedoeld een 
koopovereenkomst met het oog op levering 
van zaken.  

4. Van deze algemene voorwaarden 
afwijkende bepalingen zijn slechts bindend 
indien deze schriftelijk met TOP ZEVEN 
zijn overeengekomen. Aan dergelijke 
afwijkingen kunnen geen rechten worden 
ontleend met betrekking tot later ontstane 
rechtsbetrekkingen of overeenkomsten. 

5. De tussen AVERIOX en koper gesloten 
overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden, die daar een onderdeel van 
zijn, bevatten de volledige weergave van 
de rechten en plichten van partijen en 
treden in de plaats van voorafgaande 
voorstellen, handelingen, toezeggingen en 
correspondentie, het onderwerp 
betreffende.  

6. De toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden van de koper worden door 
TOP ZEVEN door het sluiten van de 
overeenkomst uitdrukkelijk van de hand 
gewezen tenzij deze schriftelijk door TOP 
ZEVEN worden aanvaard. 

7. Eventuele toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden van de koper laten 
de toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden van TOP ZEVEN onverlet.  

8. Algemene voorwaarden van koper worden 
door TOP ZEVEN enkel aanvaard onder 
bovengenoemde condities en vinden 
uitsluitend toepassing op de betreffende 
overeenkomst. Latere overeenkomsten 
zullen niet wederom afgehandeld worden 
via de algemene voorwaarden van koper 
en/ of derden, tenzij dit schriftelijk wordt 
overeengekomen.  

Artikel 2 Aanbiedingen  

1.  Alle door TOP ZEVEN gedane 
aanbiedingen en prijsopgaven met 
betrekking tot het leveren van zaken, in 
welke vorm dan ook, zijn herroepelijk en 
geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk 
door TOP ZEVEN wordt bevestigd.  

2.  Toezending van aanbiedingen, brochures, 
producten en dergelijke verplichten TOP 
ZEVEN niet tot het aangaan van een 
overeenkomst. 

3.  De koper zal TOP ZEVEN alle voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde 
gegevens tijdig verstrekken. Voorts dient 
de koper TOP ZEVEN van alle 
gebeurtenissen en omstandigheden op de 
hoogte te stellen, welke voor de uitvoering 
van de overeenkomst van belang kunnen 
zijn. 

4.  Indien TOP ZEVEN haar aanbieding 
baseert op door de koper verstrekte 
gegevens waarvan de inhoud door TOP 
ZEVEN moet worden geïnterpreteerd, staat 

TOP ZEVEN niet in voor volledigheid en 
juistheid van de aanbieding. Bij foutieve 
interpretatie is TOP ZEVEN nimmer 
gehouden tot vergoeding van geleden 
schade. 

5.  Kosten die TOP ZEVEN redelijkerwijs heeft 
moeten maken om zijn aanbieding te doen 
kunnen op koper worden verhaald, indien 
deze de aanbieding niet aanvaardt.  

6.  Alle zendingen van gegevens over en weer in 
het kader van de overeenkomst geschieden 
voor rekening en risico van de koper.  

Artikel 3 Overeenkomst 

1.  De overeenkomst komt eerst tot stand nadat 
TOP ZEVEN deze schriftelijk aan koper heeft 
bevestigd middels een orderbevestiging. 
Deze bevestiging wordt geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te 
geven, behoudens schriftelijk bezwaar door 
de koper binnen vijf dagen na dagtekening. 
Indien door TOP ZEVEN geen bevestiging 
wordt verstuurd, geldt de factuur als een 
zodanige bevestiging.  

2.  Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts 
geldig, indien schriftelijk door TOP ZEVEN 
en koper overeengekomen. 

3.  Afspraken of overeenkomsten met 
ondergeschikt personeel van TOP ZEVEN 
binden laatstgenoemde niet voorzover zij 
door TOP ZEVEN niet schriftelijk zijn 
bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn 
in dit verband te beschouwen alle 
werknemers en medewerkers die geen 
bestuurder zijn, dan wel geen schriftelijke 
volmacht hebben tot het sluiten van de 
overeenkomst.  

4.  Beëindiging van de overeenkomst door de 
koper, voordat de levering is geschied, leidt 
tot verschuldigdheid van een boete gelijk aan 
20% van de bedongen koopsom. TOP 
ZEVEN maakt daarnaast aanspraak op een 
additionele schadevergoeding indien de door 
beëindiging veroorzaakte schade meer 
bedraagt dan het voormeld boetebedrag.  

Artikel 4 Prijzen  

1. Alle door TOP ZEVEN gedane prijsopgaven 
zijn te allen tijde herroepelijk en onder 
voorbehoud van prijswijzigingen verstrekt, tot 
het moment van verzending van de zaken.  

2. Prijswijzigingen kunnen onder meer 
voortvloeien uit een wettelijke verhoging van 
valutakoersen, loonkosten, sociale lasten en 
belastingtarieven.  

3. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, in -en 
uitvoerrechten en andere door enige 
overheid opgelegde heffingen.  

Artikel 5 Betaling  

1. Betaling van het factuurbedrag door koper 
dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen 
na factuurdatum, tenzij anders 
overeengekomen. Het factuurbedrag dient te 
worden betaald in Nederlandse valuta, ten 
kantore van TOP ZEVEN of door middel van 
overschrijving van het verschuldigde bedrag 
op een door TOP ZEVEN aangewezen bank 
-of girorekening, zonder enig recht op korting 
of schuldvergelijking. Als dag van betaling 
geldt de dag van ontvangst per kas, dan wel 
de dag van bijschrijving op het op de factuur 
vermelde rekeningnummer.  

2. Indien de koper niet binnen de in het 
voorgaande lid gestelde termijn, dan wel niet 
binnen een nadere, schriftelijk 

overeengekomen, termijn aan TOP ZEVEN 
heeft betaald, is de koper van rechtswege in 
verzuim en heeft TOP ZEVEN zonder nadere 
sommatie of ingebrekestelling, het recht om 
vanaf de eerste dag van verzuim tot op de 
datum van algehele voldoening 2% per 
maand aan vertragingsrente over het 
factuurbedrag bij de koper in rekening te 
brengen, onverminderd de verdere rechten 
welke TOP ZEVEN heeft. 

3. Eventuele reclames van de koper schorten 
diens betalingsverplichtingen niet op.  

4. Indien de koper met een door hem aan TOP 
ZEVEN verschuldigde betaling in verzuim is, 
zijn ook eventuele andere vorderingen die 
TOP ZEVEN op de koper heeft onmiddellijk 
opeisbaar zonder dat een nadere sommatie 
of ingebrekestelling is vereist en onder 
verschuldigdheid van de in lid 2 genoemde 
vertragingsrente vanaf de eerste dag van 
verzuim.  

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van 
gerechtelijke of buitengerechtelijke 
incassering van de koopsom of aanverwante 
vordering, zijn voor rekening van de koper.  

6. De buitengerechtelijke kosten zijn 
vastgesteld op tenminste 15% van het te 
vorderen bedrag met een minimum van € 
250, exclusief BTW, tenzij de werkelijk 
gemaakte kosten meer bedragen dan 
voormeld percentage/ bedrag. Tot 
bovenvermelde kosten behoren tevens de 
kosten van juridische bijstand en advies. 

7. Ingeval een afbetalingsregeling wordt 
overeengekomen, is de afnemer naast 
voornoemde vertragingsrente en 
incassokosten, eveneens 5% van de 
hoofdsom als afwikkelingskosten 
verschuldigd indien de vordering minder dan 
€ 2.500 bedraagt en 3% van de hoofdsom 
wanneer de vordering € 2.500 of meer 
bedraagt. 

8. Door de koper gedane betalingen worden 
eerst in mindering gebracht op de kosten en 
de rente en daarna op de verschuldigde 
hoofdsom. 

9. TOP ZEVEN heeft het recht bij of na het 
aangaan van de overeenkomst, van de koper 
zekerheid voor de betaling te eisen en zolang 
deze niet is verschaft de levering op te 
schorten of de overeenkomst te ontbinden en 
de door hem geleden schade op koper te 
verhalen.  

10. De koopsom die voortvloeit uit de 
overeenkomst is onmiddellijk opeisbaar, 
indien: 
a. een betalingstermijn is overschreden, 
b. koper failliet is gegaan, of surseance van 
 betaling heeft verzocht,  
c. beslag op zaken of vorderingen van 

koper 
 wordt gelegd,  
d. koper (de vennootschap) wordt 

ontbonden 
 of geliquideerd, 
e. koper (natuurlijke persoon) onder 

curatele 
 wordt gesteld, of overlijdt.  

Artikel 6 Levering 

1. De door TOP ZEVEN gehanteerde termijn 
waarbinnen de zaken worden geleverd, vangt 
aan wanneer de overeenkomst schriftelijk 
door TOP ZEVEN is bevestigd en alle 
gegevens voor de correcte uitvoering van de 
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overeenkomst in het bezit van TOP 
ZEVEN zijn.  

2. Door TOP ZEVEN in offertes, 
bevestigingen of anderszins opgegeven 
leveringstermijnen zijn bij benadering 
vastgesteld en zijn niet bindend. Vertraging 
in de levering, waaronder mede wordt 
verstaan vertraging als gevolg van niet 
tijdig aan TOP ZEVEN geleverde zaken, 
kan niet leiden tot aansprakelijkheid van 
TOP ZEVEN voor mogelijk door koper 
geleden schade, tenzij die vertraging het 
gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van TOP ZEVEN.  

3. Indien tussentijdse wijzigingen in de 
overeenkomst worden aangebracht of de 
uitvoering van de overeenkomst door de 
koper wordt opgeschort, wordt 
leveringstermijn met de duur van de door 
deze wijzigingen ontstane werkzaamheden 
of van de opschorting verlengd. De 
hiermee gepaard gaande schade en/of 
kosten zijn voor rekening van de koper. 

4. Overschrijding van de leveringstermijn 
verplicht TOP ZEVEN niet tot enige 
vergoeding, ook niet na ingebrekestelling. 
Noch kan de koper, behoudens bij grove 
schuld, aanspraak maken op gehele of 
gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst of het weigeren van 
goederen. 

5. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex 
works”, conform de Incoterms 2000. Het 
risico van de betreffende zaak over op de 
koper op het moment dat TOP ZEVEN 
deze aan hem ter beschikking stelt. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van 
TOP ZEVEN zolang koper: 
a. tekortschiet in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst en/ 
of algemene voorwaarden,   

b. de vorderingen die voortvloeien uit het 
niet nakomen van het onder sub a. 
bepaalde nog niet heeft voldaan.  

2. Zolang op de geleverde zaken een 
eigendomsvoorbehoud rust, mag koper die 
zaken niet bezwaren buiten zijn normale 
bedrijfsuitoefening.  

3. Nadat TOP ZEVEN zijn 
eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, 
mag hij de geleverde zaken terughalen. 
Koper dient TOP ZEVEN toe te staan de 
plaats te betreden waar die zaken zich 
bevinden.  

4. Indien en voor zover de geleverde zaken 
reeds zijn vermengd, vervormd of 
nagetrokken, is koper verplicht de nieuw 
gevormde zaken aan TOP ZEVEN te 
verpanden.  

Artikel 8 Reclame 

Koper kan op een gebrek in de prestatie van 
TOP ZEVEN geen beroep meer doen, als hij 
niet binnen veertien dagen nadat hij dat 
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had 
behoren te ontdekken, schriftelijk bij TOP 
ZEVEN heeft gereclameerd.  

Artikel 9 Aansprakelijkheid  

1. De aansprakelijkheid voor schade die 
koper lijdt als gevolg van gebruik van door 
TOP ZEVEN geleverde zaken wordt te 
allen tijde beperkt tot het schadebedrag 
waarvoor TOP ZEVEN verzekerd is, dan 

wel redelijkerwijs had behoren te zijn, doch 
zal nimmer de waarde van de geleverde 
zaken overschrijden.  

2. Niet voor vergoeding komt in aanmerking: 
a. bedrijfsschade, waaronder 

stagnatieschade en gederfde winst, 
b. schade die wordt veroorzaakt door opzet 

of bewuste roekeloosheid van 
hulppersonen van TOP ZEVEN.  

3. Koper vrijwaart TOP ZEVEN voor alle 
aanspraken van derden wegens 
productenaansprakelijkheid als gevolg van 
een gebrek in een zaak welke door koper 
aan een derde is geleverd en welke mede 
bestond uit door TOP ZEVEN aan koper 
geleverde zaken.  

 

Artikel 10 Garantie  

1. Als de geleverde zaak niet deugdelijk blijkt te 
zijn, zal TOP ZEVEN beslissen, zulks 
uitsluitend te zijner keuze, of hij: 
a. de zaak vervangt, 
b. de zaak herstelt, 
c. koper crediteert voor een evenredig deel 
      van de factuur. 

2. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken 
die het gevolg zijn van: 
a. normale slijtage, 
b. onoordeelkundig gebruik, 
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, 
d. installatie, montage, wijziging of reparatie 
      door koper of door derden.  

3. Geen garantie wordt gegeven voor zaken die 
niet nieuw waren op het moment van 
levering. 

4. Geen garantie wordt gegeven indien de 
fabrikant of toeleverancier van de 
desbetreffende zaken daarvoor geen 
garantie heeft gegeven aan TOP ZEVEN, 
tenzij zulks in strijd zou zijn met de eisen van 
redelijkheid en billijkheid.  

5. De garantietermijn bedraagt in geen geval 
meer dan zes maanden.  

6. Indien het gebrek uitsluitend betrekking heeft 
op een onderdeel van een zaak, zoals 
bijvoorbeeld ten aanzien van etikettering of 
verpakking, zal in voorkomend geval 
uitsluitend het betreffende onderdeel worden 
vervangen of hersteld.  

Artikel 11 Overmacht  

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-
voorzienbare omstandigheid die door TOP 
ZEVEN niet vermeden kan worden en die 
niet op grond van de wet, de overeenkomst 
of maatschappelijke opvattingen voor diens 
rekening moet komen. 

2. Onder overmacht wordt mede verstaan een 
vertraging die is ontstaan doordat zaken niet 
op tijd aan TOP ZEVEN worden geleverd, 
indien de vertraging niet te wijten valt aan 
omstandigheden die TOP ZEVEN had 
kunnen of moeten voorzien of voorkomen.    

3. Onder de in lid 1 van dit artikel bedoelde niet 
voorzienbare omstandigheden zijn onder 
andere, doch niet uitsluitend, begrepen: 
stormschade en andere natuurrampen, 
belemmering door derden, belemmering in 
het vervoer in het algemeen, gehele of 
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of 
oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het 
land van herkomst van de zaken, uitsluiting, 
verlies of beschadiging van zaken bij 
transport naar TOP ZEVEN of de koper, niet 
of niet tijdige levering van goederen door 

leveranciers van TOP ZEVEN, geheel of 
gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende 
maatregelen van enige overheid, brand, 
storingen en ongevallen in het bedrijf of in de 
middelen van vervoer van TOP ZEVEN dan 
wel in de middelen van vervoer van derden, 
het opleggen van heffingen of andere 
overheidsmaatregelen, die een wijziging in 
de feitelijke omstandigheden meebrengen. 
Deze omstandigheden leveren voor TOP 
ZEVEN overmacht op, die TOP ZEVEN 
ontheft van zijn verplichting tot de uitvoering 
van werkzaamheden, zonder dat de koper 
enigerlei recht op schadevergoeding van 
welke aard of hoe ook genaamd kan doen 
gelden. 

4. Ingeval van overmacht is TOP ZEVEN 
gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen 
beoordeling, de overeenkomst zonder 
gerechtelijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden of deze met 
instandhouding van de verplichtingen van de 
koper op te schorten, respectievelijk te 
wijzigen zonder dat er een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat, totdat de 
buitengewone omstandigheden hebben 
opgehouden te bestaan. 

5. In het geval dat de koper vanwege 
overmacht niet in staat is de overeenkomst 
tijdig na te komen, is de koper niet 
gerechtigd ontbinding der overeenkomst te 
vorderen, tenzij de situatie van overmacht 
langer dan zes maanden heeft geduurd.  

Artikel 12 Beëindiging 

1. Indien de koper op enigerlei wijze 
toerekenbaar tekortschiet, zal hij daarvoor 
reeds in verzuim zijn na daartoe, met 
inachtneming van een termijn van vijf dagen, 
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld. In geval 
van toerekenbaar tekortschieten door koper 
zal TOP ZEVEN het recht hebben om zijn 
verplichtingen uit de desbetreffende 
overeenkomst, waaronder tevens begrepen 
de afgifte van zaken en andere bescheiden 
aan koper of aan derde, op te schorten of de 
overeenkomst geheel of ten dele zonder 
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te 
beschouwen, zulks naar keuze van TOP 
ZEVEN. 

2. De in lid 1 vermelde rechten heeft TOP 
ZEVEN eveneens, indien: 
a. koper een betalingstermijn heeft 

overschreden, 
b. koper failliet is gegaan, of surseance van 

betaling heeft verzocht,  
c. beslag op zaken of vorderingen van koper 

wordt gelegd,  
d. koper (de vennootschap) wordt ontbonden 

of geliquideerd, 
e. koper (natuurlijke persoon) onder curatele 

wordt gesteld, of overlijdt, 
f. koper het voornemen heeft Nederland 

metterwoon te verlaten.  

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle aanbiedingen, verbintenissen en 
geschillen tussen TOP ZEVEN en diens 
kopers is het Nederlandse recht van 
toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit 
de tussen partijen gesloten overeenkomsten, 
zullen voor de Burgerlijke Rechter van het 
arrondissement Haarlem aanhangig worden 
gemaakt, voorzover TOP ZEVEN dit 
wenselijk acht en de Burgerlijke Rechter 
daartoe wettelijk bevoegd is. 



 
 
Pagina 3 / 3   algemene voorwaarden TOP7 ned  

2. Het in dit artikel gestelde is ook van 
toepassing indien de afnemer in het 
buitenland gevestigd is en een 
verdragsbepaling een buitenlandse rechter 
als bevoegd zou aanwijzen.  

Artikel 14 Deponering algemene 
voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang 
van 14 december 2004 gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam onder inschrijfnummer 
341576420000. 
 
 
 
 


