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1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

overeenkomsten en onderhandelingen waarbij Roval Aluminium 
B.V. gevestigd te Helmond, hierna te noemen: ‘Roval’ – al dan niet 
door tussenkomst van een derde – partij is, en op alle 
overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2 De wederpartij, zijnde de partij waarmee Roval de betreffende 
overeenkomst sluit, wordt hieronder aangeduid met ‘Afnemer’.

1.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden is uitgesloten, tenzij 
deze uitdrukkelijk schriftelijk door Roval zijn geaccepteerd. 
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts 
voorzover Roval de afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
bevestigd, voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht. 
Toepasselijkheid van andere voorwaarden en/of afwijkingen van 
deze voorwaarden gelden slechts voor de betreffende 
overeenkomst.

1.4 Indien deze voorwaarden reeds op een overeenkomst tussen Roval 
en Afnemer van toepassing zijn, wordt Afnemer geacht bij iedere 
volgende met Roval gesloten overeenkomst stilzwijgend met de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan.

2. OFFERTES
2.1 Alle offertes van Roval zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor 

aanvaarding vermelden of uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.

2.2 Roval mag uitgaan van de juistheid van de door Afnemer verstrekte 
gegevens, tekeningen etc. en mag haar aanbieding hierop baseren.

2.2 Afnemer is bij in het buitenland te verrichten werkzaamheden 
verplicht tijdig afwijkende buitenlandse wet- en regelgeving 
omtrent aanbiedingen schriftelijk aan Roval bekend te maken, bij 
gebreke waarvan deze afwijkingen voor rekening komen voor 
Afnemer. Deze vrijwaart Roval ter zake.

2.3 Roval is gerechtigd binnen vijf werkdagen na aanvaarding van een 
offerte deze nog te herroepen, de aanvaarding te herroepen. Alle 
offertes kunnen door Roval worden ingetrokken of gewijzigd zolang 
deze nog opdracht nog niet schriftelijk is bevestigd of uitgevoerd.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM
3.1 Roval behoudt alle rechten van intellectuele en industriële 

eigendom op haar aanbiedingen, gegevens, tekeningen etc. tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Afnemer moet door Roval aangeleverde gegevens op verzoek van 
Roval onverwijld retourneren, zonder dat zij gerechtigd is daarvan 
kopieën onder zich te houden.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 In geval van een offerte, komt een overeenkomst tot stand door 

ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van Afnemer 
binnen zeven werkdagen na ontvangst van de offerte. In alle 
andere gevallen komt de overeenkomst tot stand door een 
schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de opdracht door 
Roval of doordat door Roval een begin wordt gemaakt met de 
uitvoering van de opdracht.

4.2 Eventuele onjuistheden in een orderbevestiging dienen binnen drie 
werkdagen na de verzenddatum daarvan aan Roval kenbaar te 
worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende rechten van 
Afnemer zijn verwerkt.

4.3 Roval is gerechtigd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Roval is gerechtigd tot het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van 
de opdracht aan derden. Bij uitbesteding aan derden staat Roval 
tegenover Afnemer niet voor meer in dan waarvoor deze derden 
tegenover Roval instaan.

4.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid 
van Afnemer blijkt.

5. LEVERING
5.1 Overeengekomen leveringstermijnen gelden niet als fatale 

termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, 
geldt een (niet fatale) leveringstermijn van drie maanden. Bij 
overschrijding van een leveringstermijn, kan Roval pas in gebreke 
raken nadat aan haar schriftelijk een nadere leveringstermijn van 
dertig werkdagen is gegund. Afnemer is steeds verplicht leveringen 
en/of diensten te accepteren, als deze korter dan eenendertig 
dagen na het verstrijken leveringstermijn worden geleverd, dan wel 
verricht. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Afnemer 
geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens Roval, 
noch op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van Roval, fouten van ondergeschikten 
daaronder uitdrukkelijk niet onder begrepen.

5.2 De leveringstermijn kan pas aanvangen na ontvangst door Roval 
van Afnemer van de benodigde gegevens en tekeningen.

5.3 Levering vindt plaats franco adres van Afnemer in Nederland, 
onder het voorbehoud dat het adres over een goed berijdbaar 
terrein kan worden bereikt. De wijze van transport staat Roval vrij. 
Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Roval de zaak 
aan Afnemer ter beschikking stelt. Ligt de onmogelijkheid in de 
risicosfeer van de Afnemer, dan gaat het risico over door de 
kennisneming van de onmogelijkheid door Roval van aan de 
Afnemer .

5.4 Leveringen met een factuurwaarde lager dan € 500,00 (excl. BTW 
en eventuele overige kosten) worden verhoogd met een 
tegemoetkoming in de transportkosten.

5.5 Leveringen met een netto factuurwaarde lager dan € 125,00 (excl. 
BTW en eventuele overige kosten) worden bovendien verhoogd 
met een tegemoetkoming in de orderbehandelingskosten.

5.6 De verpakking van de te leveren zaken staat Roval vrij. Zij kan de 
zaken tevens onverpakt verzenden.

5.7 Indien is overeengekomen dat aan opeenvolgende partijen moet 
worden geleverd, wordt elke levering als een separate order 
beschouwd.

5.8 Afnemer wordt geacht de zaken zonder kenbaar gebrek te hebben 
ontvangen, tenzij dit gebrek schriftelijk op het ontvangstbewijs 
wordt vermeldt.

6. PRIJZEN
6.1 De overeengekomen prijzen worden uitgedrukt in euro’s en zijn 

excl. BTW en andere heffingen, transportkosten en 
verpakkingskosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op 
levering in een gesloten partij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen. Bij uitvoering in gedeelten komen de daaruit 
voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer.

6.2 Roval is gerechtigd de prijzen aan te passen, indien na 
totstandkoming van de overeenkomst, maar voor levering, één of 
meer kostprijsbepalende factoren stijgen. Afnemer wordt van deze 
prijsstijging schriftelijk in kennis gesteld. Bij prijsstijging van meer 
dan 20% van de oorspronkelijke prijs, heeft Afnemer het recht om 
binnen vijf werkdagen na kennisgeving de overeenkomst te 
ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk 
onredelijk zou zijn. Ontbinding op grond van dit artikel geeft 
Afnemer geen recht op vergoeding van schade. Roval heeft bij 
ontbinding op grond van dit artikel recht op vergoeding van de 
hierdoor door Roval te leiden en geleden schade.
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7. BETALING
7.1 Betaling geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder 

schuldvergelijking of aftrek van enige korting en/of kosten, op de 
op de factuur aangegeven bankrekening van Roval, tenzij 
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien Afnemer op de vervaldag van de factuur niet aan de 
betalingsverplichting heeft voldaan, verkeert hij van rechtswege in 
verzuim, zonder dat hiertoe enige aanmaning of ingebrekestelling 
is vereist. Dit geeft Roval het recht een vertragingsrente te vorderen 
van 1,5% per maand over het uitstaande factuurbedrag.

7.3 De volledige vordering tot betaling is direct opeisbaar als een 
betalingstermijn is overschreden, Afnemer failliet is gegaan of 
surseance van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen 
van Afnemer wordt gelegd, Afnemer (vennootschap) wordt 
ontbonden of geliquideerd, Afnemer (natuurlijke persoon) onder 
curatele wordt gesteld, een beroep doet op de wettelijke 
schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen of overlijdt.

7.4 Indien Roval door het verzuim van Afnemer genoodzaakt is om 
haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee 
gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke 
en buitengerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een 
faillissementsaanvraag, voor rekening van Afnemer. De buiten-
gerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het 
on betaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.

7.5 Roval is gerechtigd orders van Afnemer te weigeren en leveringen 
op te schorten tot aan het moment waarop Afnemer zorg zal 
hebben gedragen voor alle verschuldigde betalingen.

7.6 Roval is gerechtigd slechts zaken/diensten te leveren, na 
vooruitbetaling door Afnemer, dan wel na ontvangst van een voor 
Roval aanvaardbare zekerheidstelling door Afnemer. Vertraging 
ontstaan als gevolg van het nalaten door Afnemer om vooruit te 
betalen/zekerheid te stellen, komt voor rekening en risico van 
Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT
8.1 Roval houdt zich de eigendom van zaken voor tot het moment dat 

Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan, 
ongeacht uit hoofde van welke overeenkomst deze verplichting is 
ontstaan. Indien Afnemer zaken onder zich heeft waarvoor Roval 
het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is hij gehouden op 
eerste verzoek van Roval de zaken af te geven. Afnemer is 
gehouden betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van 
Roval te waarmerken.

8.2 Als de door Roval geleverde zaken door Afnemer zijn vermengd, 
vervormd of nagetrokken, is Afnemer verplicht de nieuw gevormde 
zaken aan Roval per direct te verpanden.

8.3 Kosten gemaakt door Roval in verband met het uitoefenen van 
haar eigendomsvoorbehoud, zijn voor rekening en risico van 
Afnemer. Afnemer is gehouden de zaken die onder het 
eigendomsvoorbehoud van Roval vallen afdoende te verzekeren.

8.4 Elke betaling die kan worden toegekend aan twee of meer 
overeenkomsten, worden door Roval naar haar keuze toegerekend 
op een overeenkomst. Door of vanwege Roval verstrekte 
betalingsoverzichten, aanmaningen etc. kunnen niet worden 
aangemerkt als een aanwijzing als bedoeld in de vorige zin, tenzij 
dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8.5 Roval is bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder 
Roval berusten op te schorten totdat Afnemer aan zijn verplichting 
tot vergoeding van de schade en/of betaling van nog openstaande 
bedragen heeft voldaan.

9. OVERMACHT
9.1 Roval heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te 

schorten, als zij door onverwachte omstandigheden, buiten haar 
invloedsfeer, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, 
zonder dat zij een schadevergoeding aan Afnemer verschuldigd is.

9.2 Onder deze omstandigheden worden onder andere (maar niet 
uitsluitend) verstaan: 
1) Oorlogshandelingen en oproer; 
2) Rampen; 
3) Vorst; 
4) Brand of andere vernietigingen; 

5) Gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoersapparaat; 
6) Ziekte onder het personeel van Roval; 
7) Werknemersschaarste in het algemeen; 
8) Werkstakingen bij Roval of op relevante plaatsen elders; 
9) Mislukking bij de uitvoering; 
10) Bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook; 
11) Sluiting der grenzen; 
12) Wijziging der invoerrechten en belastingen; 
13)  Overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke 

omstandigheden meebrengen;
 14)  De omstandigheid dat derden waarvan Roval afhankelijk is 

niet of niet-tijdig voldoen aan hun verplichtingen.
9.3 Indien Roval bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk 

aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd de reeds 
geleverde zaken/diensten afzonderlijk te factureren.

9.4 Indien de overmachtsituatie als blijvend is te beschouwen, kunnen 
partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door 
een aldus luidende schriftelijke verklaring, gericht aan de 
wederpartij. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien 
de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt. Geen der partijen 
kan aanspraak maken op schadevergoeding in verband met 
ontbinding op grond van overmacht.

10. ONTBINDING
10.1 Buitengerechtelijke ontbinding door Afnemer van overeenkomsten 

betreffende maatwerk is niet mogelijk. Buitengerechtelijke 
ontbinding door Afnemer van overeenkomsten betreffende 
standaardproducten van Roval is alleen mogelijk na uitdrukkelijke 
schriftelijke instemming van Roval waarbij het factuurbedrag 
maximaal met 50% wordt verminderd als niet uitdrukkelijk 
schriftelijk anderszins is overeengekomen.

10.2 Roval is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te 
ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval 
van niet behoorlijke nakoming van de op Afnemer rustende 
verplichtingen.

10.3 Roval is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te 
ontbinden, indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan 
wel in staat van faillissement wordt verklaard dan wel wordt 
toegelaten tot de schuldsanering natuurlijke personen, dan wel 
indien er beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken 
of andere goederen plaatsvindt, alsmede indien Afnemer zijn 
bedrijf stillegt c.q. moet stilleggen, dan wel zijn crediteuren 
benadert inzake een schuldsaneringsregeling/afbetalingsregeling, 
dan wel indien Roval er in redelijkheid van uit mag gaan dat de 
hiervoor genoemde situatie(s) zich op zeer korte termijn zal gaan 
voordoen.

10.4 Roval is gerechtigd vooruitbetaling te eisen, de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel haar activiteiten geheel 
of gedeeltelijk op te schorten, indien Afnemer niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van 
opschorting van betaling, stillegging of liquidatie van de zaken of 
het overlijden van Afnemer, zonder dat ingebrekestelling is vereist. 
Roval heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten bij twijfel 
aan de kredietwaardigheid van Afnemer. Roval is niet gebonden tot 
enige vergoeding voor daaruit voortvloeiende schade.

10.5 Afwijkingen van door Roval verstrekte gegevens, tekeningen etc. 
geeft Afnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

10.6 Roval heeft in geval van opschorting en/of ontbinding recht op 
vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, 
gederfde winst en gemaakte kosten.

 
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Tenzij een garantieverklaring is afgegeven, is Roval slechts 

gehouden tot levering en/of verrichten van diensten als 
schadevergoeding. Iedere andere vorm van schadevergoeding van 
Roval is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 
aan de zijde van Roval. Opzet of grove schuld van niet 
leidinggevende werknemers van Roval en van door Roval 
ingeschakelde derden geeft geen recht op schadevergoeding.

11.2 Afnemer vrijwaart Roval voor de door haar geleden schade die 
direct of indirect het gevolg is van toepassing van door Roval 
geleverde zaken/diensten, tenzij er sprake is van grove schuld of 
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opzet aan de zijde van Roval. Opzet of grove schuld aan de zijde 
van niet leidinggevende werknemers van Roval en van door Roval 
ingeschakelde derden, biedt geen uitzondering op de 
vrijwaringverplichting van Afnemer.

11.3 Roval is evenmin aansprakelijk indien zij Afnemer heeft geadviseerd, 
tenzij de schade te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde 
van Roval. Opzet of grove schuld van niet leidinggevende 
werknemers van Roval en van door Roval ingeschakelde derden, 
geeft geen recht op schadevergoeding. Het advies van Roval kan 
Afnemer nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek. 
Bij dit onderzoek dient Afnemer rekening te houden met de 
aard en aanwendingsmogelijkheden van de geleverde zaken, in  
het bijzonder de uitzettingscoëfficiënt. In documentatiemateriaal 
– afkomstig van of namens Roval opgesteld – opgenomen 
specificaties doen aan deze onderzoeksplicht niet af.

11.4 Roval is niet aansprakelijk voor op grond van technisch 
onvermijdelijke afwijkingen van kwaliteit en/of eigenschappen die 
volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht. 
Roval is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of ten dele het 
gevolg zijn van een overheidsvoorschrift.

11.5 Na opleveringsdatum is Roval niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan de zaken of het werk, tenzij er sprake is van 
grove schuld of opzet van Roval, niet leidinggevende werknemers 
van Roval of door Roval ingeschakelde derden daaronder niet 
begrepen, of de zaak een verborgen gebrek bevat en dit gebrek 
aan Roval binnen een redelijke termijn na ontdekking is gemeld 
door Afnemer. Het verborgen gebrek dient bij nauwlettend 
toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het 
werk door Afnemer, redelijkerwijs niet eerder te kunnen zijn 
ontdekt.

11.6 Roval is niet aansprakelijk indien Afnemer wijzigingen in of 
reparaties aan, het geleverde verricht of door derden, anders dan 
door Roval aangewezen, laat verrichten, het geleverde op 
onoordeelkundige wijze behandelt of onderhoudt.

11.7 Bij incomplete levering kan Roval slechts aansprakelijk worden 
gesteld indien de zaken niet in overeenstemming met de schriftelijk 
gesloten overeenkomst zijn geleverd en een klacht binnen acht 
dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij haar wordt 
ingediend en de betreffende goederen ter beschikking van Roval 
worden gehouden.

11.8 Bij aansprakelijkheid van Roval zal de verplichting tot 
schadevergoeding beperkt blijven tot vervanging van de geleverde 
zaken, met uitsluiting van alle andere schadevergoeding, zoals 
bedrijfsschade, transport etc.. Onverminderd het hierboven 
bepaalde, is Roval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan 
het bedrag van de ter zake van de overeenkomst bedongen prijs. 
Onverminderd het in de voorgaande zin bepaalde is Roval nimmer 
aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het verzekerde bedrag.

12. MONTAGE
12.1 Voor aanneming van werk en montagewerkzaamheden gelden de 

artikelen van deze paragraaf in aanvulling en afwijking van andere 
artikelen van deze voorwaarden die, behoudens onderstaande 
afwijkingen, onverkort van kracht blijven.

12.2 Werkonderbrekingen die liggen in de risicosfeer van Afnemer en 
zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht voor een bedrag 
van € 500,00 per gebeurtenis.

12.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het werk is 
goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd door Afnemer. 
Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd zodra Afnemer Roval 
heeft bericht het werk voltooid te achten, dan wel het werk door 
Afnemer of door derden geheel of gedeeltelijk in gebruik is 
genomen dan wel Afnemer binnen acht dagen nadat Roval aan 
opdrachtgever heeft bericht dat het werk gereed is, niet heeft 
meegewerkt aan de keuring van het werk.

12.4 Bij verandering in opdracht zal verrekening plaatsvinden op basis 
van meer- en/of minderwerk. Bij een saldo aan minderwerk wordt 
aan de opdrachtgever maximaal 10% van de minderprijs in 
rekening gebracht.

12.5 Indien na het tijdstip van de offerte de uitvoeringskosten stijgen, heeft 
Roval het recht om prijsstijging door te berekenen aan Afnemer.

13. GARANTIE
13.1 Indien ten aanzien van een product of dienst door Roval een 

schriftelijke garantieverklaring is afgegeven heeft Afnemer recht op 
garantie.

13.2 Ten aanzien van alle garantieverklaringen geldt dat Afnemer 
daaraan uitsluitend rechten kan ontlenen:

 –  indien hij aantoont de zaken overeenkomstig de daarvoor 
geldende voorschriften te hebben opgeslagen, verwerkt en 
onderhouden;

 –  indien een reclame binnen 30 dagen na het constateren van het 
betreffende gebrek en vóór het verstrijken van de geldende 
garantietermijn schriftelijk ter kennis van Roval wordt gebracht en 
deze in de gelegenheid wordt gesteld een inspectie uit te voeren.

13.3 Ten aanzien van alle garantieverklaringen geldt dat Afnemer 
daaraan geen rechten kan ontlenen, zo lang hij enig bedrag aan 
Roval schuldig is. Van de garantie afwijkende bepalingen van 
Afnemer binden Roval slechts na uitdrukkelijke schriftelijke 
acceptatie door Roval.

14. RECLAMATIES
14.1 Reclamaties kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze 

schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen aan 
Roval worden kenbaar gemaakt.

14.2 De zaken mogen niet door Afnemer worden teruggestuurd zonder 
schriftelijke toestemming van Roval. Geeft Roval toestemming voor 
retourzending, dan houdt dit geen erkenning in van de klacht van 
Afnemer. De zaken moeten, tenzij deze beschadigd ontvangen 
zijn, in ongeschonden staat, in originele verpakking, op kosten van 
Afnemer aan Roval worden bezorgd.

14.3 Roval zal geen reclames in behandeling nemen indien Afnemer 
reeds tot verwerking of doorlevering is overgegaan en Afnemer het 
beweerde gebrek al voor verwerking of doorlevering had kunnen 
vaststellen.

14.4 Bij acceptatie van reclame, is Roval naar haar keuze gerechtigd de 
gereclameerde zaken ofwel door andere gelijksoortige zaken te 
vervangen ofwel een schadevergoeding te betalen tot maximaal 
het gefactureerde bedrag, met dien verstande dat Afnemer hierop 
uitsluitend aanspraak kan maken wanneer hij de zaken aan Roval 
ter beschikking stelt. Bij berekening van de schadevergoeding zal 
de tijd waarin het product aan het doel heeft beantwoord mogen 
worden verdisconteerd door Roval.

14.5 Het in behandeling nemen van een reclamatie laat de 
betalingsverplichting van Afnemer onverlet.

15. MONSTERS
15.1 Door Afnemer verzochte monsters worden bij hem in rekening 

gebracht, tenzij deze ongebruikt en onbeschadigd binnen 30 
dagen na aflevering aan Roval zijn geretourneerd.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
16.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan, is 

Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van 
het Weens Koopverdrag (CISG).

16.2 Alle geschillen zullen, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, 
worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin 
Roval gevestigd is, tenzij Roval kiest voor de bevoegdheid van een 
andere rechtbank.

17. GEBONDENHEID
17.1 Mocht een van bovengenoemde bepalingen om enige reden haar 

gelding verliezen, dan blijven alle andere bepalingen hun gelding 
zoveel als mogelijk behouden.

Helmond, november 2018
Reynaers B.V.
de directeur
E.J. van Ginkel


