
 ALGEMENE VERKOOP- EN 
LEVERINGSVOORWAARDEN

BN WALLS 
gezeteld te Rokerijweg 5, 1271 AH  HUIZEN
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 32005254

Artikel 1 - In het algemeen 
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn op alle offertes,   
 Bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van  producten en/of uitvoering van diensten 
 tussen BN WALLS en Koper van toepassing. Afwijkingen van of wijzigingen op deze Voorwaarden moeten schriftelijk 
 worden bevestigd door BN WALLS en zijn alleen van toepassing op een specifieke offerte, Bestelling of 
 overeenkomst. 

1.2 “Koper” verwijst naar elke (rechts)persoon aan wie BN WALLS (potentieel) producten en/of diensten levert, met 
 inbegrip van zijn/haar vertegenwoordigers, geautoriseerde agenten, rechtverkrijgenden en erfgenamen. 

1.3 Onder “Levering” wordt verstaan: levering van een goed als bedoeld in artikel 3:90 BW of het verrichten van een 
 dienst.

1.4 Onder “Bestelling” wordt verstaan: een schriftelijke of mondelinge aanvraag om goederen te leveren of diensten te 
 verrichten.

1.5 Onder “schriftelijk” wordt verstaan per brief of per e-mail. 

1.6 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, waaronder mede de algemene voorwaarden van de Koper, maken geen 
 deel uit van de overeenkomst tussen BN WALLS en Koper, tenzij BN WALLS die voorwaarden van de Koper schriftelijk 
 geheel of gedeeltelijk aanvaardt.   

1.7 Indien BN WALLS schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van één of meer afwijkende voorwaarden, 
 blijven deze Voorwaarden voor de rest onverminderd van kracht. 

Artikel 2 - Overeenkomsten en wijzigingen 
2.1 Een Bestelling die door de Koper wordt geplaatst, geldt als een aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijke 
 Wetboek (“BW”). 

2.2 Een aanbod als bedoeld in het vorige artikel kan door BN WALLS worden aanvaard middels:
 i) Mondelinge of schriftelijke bevestiging binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de Bestelling; of bij 
  ontbreken van zulks
 ii) Voor Koper kenbare feitelijke uitvoering van de Bestelling binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de 
  Bestelling.

2.3 Indien de Bestelling geschied op basis van een door BN WALLS aan Koper verstrekte vrijblijvende offerte, bevestigt 
 BN WALLS de Bestelling op de in artikel 2.2 voorgeschreven wijze. Vindt geen bevestiging van de Bestelling op 
 voorgeschreven wijze plaats, dan geldt zulks als een herroeping van het met de offerte gedane vrijblijvende aanbod.  

2.4 Na bevestiging van de Bestelling door BN WALLS is wijziging van die Bestelling op verzoek van Koper enkel mogelijk 
 na goedkeuring en schriftelijke bevestiging van die wijziging door BN WALLS. De eventuele bijkomende kosten die de 
 wijziging van de Bestelling met zich meebrengen, worden door BN WALLS aan Koper doorbelast. Koper kan in rechte  
 geen beroep doen op een eventuele kostenverlaging die de wijzigingen met zich meebrengen.  

Artikel 3 - Offertes en prijsopgaven 
3.1 Alle door BN WALLS opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, invoerrechten, belastingen en andere 
 additionele kosten, tenzij expliciet anders vermeld. Deze kosten zullen apart aan Koper in rekening worden gebracht. 

3.2 Alle offertes van BN WALLS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Een offerte of 
 aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer 
 beschikbaar is.
 
3.3 Beschrijvingen en prijzen in offertes zijn gemaakt onder voorbehoud. BN WALLS kan door de Koper niet aan de   
 offerte of aanbieding worden gehouden indien redelijkerwijs aan te nemen is dat een offerte of aanbieding een 
 verschrijving of vergissing bevat.
 



3.4 De offertes van BN WALLS worden gegeven op basis van informatie en specificaties geleverd door de Koper. 
 Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale tijdsbestekken en onder normale omstandigheden. 
 
3.5 In het geval een prijsverandering van grondstoffen, transport of verpakking (materialen) van de Producten plaatsvindt 
 tussen het sluiten van de overeenkomst en de daadwerklelijke Levering, heeft BN WALLS het recht om de prijzen 
 dienovereenkomstig te verhogen. BN WALLS zal een prijswijziging altijd schriftelijk aan Koper melden.  

3.6 In het geval dat op het moment van een prijswijziging de Levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de Koper het 
 recht om de overeenkomst binnen drie (3) werkdagen na melding door BN WALLS schriftelijk te ontbinden, tenzij de 
 prijswijzigingen het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. 
  
Artikel 4 - Levering 
4.1 Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Echter zijn op alle Leveringen van goederen de recentste 
 Incoterms® van toepassing.

4.2 Na Bestelling zal BN WALLS een verwachte leveringsdatum aangeven. Aan deze verwachte leveringsdatum kan Koper 
 geen rechten ontlenen. Deze verwachte leveringsdatum geldt uitdrukkelijk niet als fatale termijn in de zin van artikel 
 6:83 sub a BW. 

4.3 Niettegenstaande artikel 4.2, kunnen partijen schriftelijk expliciet een fatale termijn voor de Levering overeenkomen.

4.4 Op de Koper rust een afnameplicht. Indien de Koper de goederen niet op de leverdatum in ontvangst neemt, is de 
 koper in verzuim en kan BN WALLS naar keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; de zaken 
 voor rekening en risico aan de Koper verzenden; de zaken voor rekening en risico van de Koper onder zich houden. 
 Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen eventuele 
 minderopbrengst, komen voor rekening van de Koper. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan 
 BN WALLS toekomende rechten.  

4.5 BN WALLS heeft het recht om producten in delen te leveren.  Elke gedeeltelijke Levering, inclusief de Levering van  
 producten voor een gecombineerde bestelling, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In zo’n geval dient betaling te 
 geschieden in overeenstemming met Artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 5 - Betaling 
5.1 De Koper dient BN WALLS te betalen binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur (“Factuurdatum”), 
 tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 
5.2 De Koper doet hierbij afstand van zijn verrekenrechten en rechten om zijn verplichtingen uit een overeenkomst met 
 BN WALLS op te schorten. 

5.3 BN WALLS zorgt voor tijdige facturering. Het is BN WALLS te allen tijde toegestaan om een deelfactuur op te stellen 
 en te verzenden naar Koper, tenzij dit op voorhand schriftelijk is uitgesloten. 

5.4 Betaling door de Koper dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de prijzen zijn overeengekomen, tenzij 
 schriftelijk anders overeengekomen.  De Koper draagt het valutarisico. 

5.5 Betaling kan geschieden door middel van een letter of credit (“L/C”), indien: 
 i) Deze L/C onherroepelijk is;
 ii) Deze L/C de volledige contractprijs dekt;
 iii) Koper deze L/C binnen vijftien (15) dagen nadat de betreffende overeenkomst is aangegaan verzorgt bij een 
  bank met een betrouwbare reputatie.

 Bevestiging aan BN WALLS moet door de bank worden gedaan. De L/C voldoet aan de eisen van de recentste versie 
 van de “Uniforme gebruiken en praktijken voor documentaire kredieten”, te raadplegen via de website van de 
 International Chamber of Commerce. 



5.6 In het geval door Koper een schriftelijke klacht betreffende de nakoming van een met BN WALLS gesloten 
 overeenkomst is ingediend en terecht wordt bevonden door BN WALLS, vóór het verstrijken van de uiterste 
 betaaltermijn als bedoelt in artikel 5.1, zal BN WALLS afhankelijk van de overeengekomen oplossing, een creditfactuur 
 opstellen of vervangende producten aan de Koper aanbieden. In alle andere gevallen zal de Koper gehouden zijn door 
 te gaan met haar verplichting tot volledige betaling van het openstaande factuurbedrag, uiterlijk op de oorspronkelijke 
 vervaldag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.7 In het geval de periode van de overeengekomen betaaltermijn als bedoeld in artikel 5.1 wordt overschreden, heeft 
 BN WALLS de mogelijkheid om – onverminderd de overige rechten en plichten van de koper - een boeterente te 
 heffen van vier (4)% van het factuurbedrag (of het nog verschuldigd gedeelte) bovenop de wettelijke handelsrente ex  
 artikel 6:119a BW, vanaf de datum waarop de betalingstermijn werd overschreden tot het moment van volledige 
 betaling van het factuurbedrag. Deze boete van 4% is uitdrukkelijk beoogd als een prikkel tot nakoming en niet als 
 zijnde schade-fixerend.

5.8 BN WALLS heeft het recht om in het geval de periode van de overeengekomen betaaltermijn als bedoelt in artikel 5.1 
 wordt overschreden, onmiddellijke betaling door de Koper te eisen en om verdere Leveringen op te schorten tot het 
 moment dat de volledige factuur is betaald, of voldoende zekerheid in dat opzicht is verkregen. 

5.9 Alle in redelijkheid gemaakte reële gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die BN WALLS maakt als gevolg van 
 dat de Koper niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de Koper. 

5.10 Betalingen door de Koper worden altijd eerst aangewend om alle verschuldigde kosten en eventuele rente te betalen 
 en vervolgens om de oudste factuur te betalen die opeisbaar is, ook al verklaart de Koper dat de betaling betrekking 
 heeft op een latere factuur. 
 
5.11 Bij faillissement of surséance van betaling van de Koper (of bij de aanvraag daarvan), zijn alle verschuldigde bedragen, 
 ongeacht de overeengekomen betaaltermijn, door BN WALLS per direct opeisbaar. 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Niettegenstaande enige levering en de overdracht van het risico, blijven de geleverde producten eigendom van 
 BN WALLS totdat de Koper volledig aan al zijn of haar (betalings-)verplichtingen uit enige overeenkomst tot Levering 
 met BN WALLS heeft voldaan. 

6.2 Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, is de Koper niet gerechtigd om de producten te bezwaren of 
 aan derden, anders dan in verband met zijn/haar normale bedrijfsactiviteiten, geheel of gedeeltelijk daarover de 
 macht te verschaffen. De Koper verplicht zich om - op eerste verzoek van BN WALLS medewerking te verlenen aan de 
 uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, ook indien hij de goederen reeds heeft bezwaard of in de macht van een 
 derde heeft gebracht. 

6.3 De Koper verbindt zich ertoe de producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behouden zoals deze zijn 
 afgeleverd onder het eigendomsvoorbehoud. De producten worden op zodanige manier bewaard of opgeslagen, dat 
 zij te allen tijde geïdentificeerd en geïndividualiseerd kunnen worden als eigendom van BN WALLS. Dit teneinde – 
 onder andere – (on)eigenlijke vermenging van de geleverde goederen te voorkomen. In dit kader zal de Koper in 
 ieder geval de goederen van BN WALLS in een afzonderlijke ruimte bewaren en voorzien van een sticker met daarop:
 i) De naam van BN WALLS; en
 ii) Het ordernummer van de Bestelling, ten gevolge waarvan de goederen geleverd zijn.

6.4 Als de Koper na een schriftelijke aanmaning van BN WALLS in gebreke blijft met enige betalingsverplichting met 
 betrekking tot reeds geleverde producten, zal BN WALLS gerechtigd zijn om de geleverde producten te (doen) laten 
 terughalen bij de Koper of zijn/haar houders. De Koper verleent hierbij onherroepelijk zijn of haar medewerking aan 
 BN WALLS en voorziet deze van relevante informatie, zoals locatie waar de producten zich bevinden. 
 De Koper is verantwoordelijk voor de kosten verbonden aan het terughalen van de producten. 

6.5 De voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 6.1 tot en met 6.4 laten andere rechten van BN WALLS onbelemmerd. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper 
7.1 De Koper dient ervoor te zorgen dat BN WALLS over alle informatie beschikt die nodig is om de overeenkomst uit te 
 voeren, zoals bijvoorbeeld (maximum/minimum) afmetingen en/of andere van toepassing zijnde specificaties waaraan 
 verkoper zich dient te houden.
 



7.2 Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die toerekenbaar zijn aan de Koper, draagt de 
 Koper de verantwoordelijkheid voor het oplopen van vertraging en eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor 
 BN WALLS. 

7.3 Indien er een reden is voor BN WALLS om te vermoeden dat de Koper niet in staat zal zijn om zijn of haar  
 verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met BN WALLS na te leven, dan is de Koper verplicht om aan op 
 eerste verzoek van de BN WALLS voldoende zekerheid te verschaffen voor de nakoming van al zijn of haar 
 verplichtingen uit die overeenkomst, op een wijze die door BN WALLS wordt aangegeven. 

7.4 Mocht Koper niet in staat zijn tot uitvoering van de in Artikel 7.3 genoemde voorwaarden, is BN WALLS gerechtigd om 
 de overeenkomst éénzijdig op te schorten of te ontbinden. Eventuele kosten welke reeds door BN WALLS gemaakt 
 zijn, kunnen verhaald worden op Koper. 

Artikel 8 - Betrokken derden 
8.1  De Koper staat in voor de kwaliteit van diensten van derden, die door de Koper zijn aangenomen.

Artikel 9 - Klachten 
9.1 Direct na Levering is de Koper verplicht om te onderzoeken of hij of zij de goederen heeft ontvangen die   
 daadwerkelijk zijn besteld. 
 
 Dit onderzoek moet zijn uitgevoerd voordat de goederen door of namens de Koper worden gebruikt. Als naar het 
 oordeel van de Koper de Levering niet in overeenstemming is met de overeenkomst, dient de Koper binnen veertien 
 (14) kalenderdagen na Levering melding daarvan te doen aan BN WALLS, op straffe van verval van rechten.

9.2 Indien, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9.1, BN WALLS concludeert dat melding gegrond is, zal 
 BN WALLS enkel het niet bestelde materiaal kosteloos vervangen of een korting aanbieden op het betreffende 
 materiaal. BN WALLS wordt door Koper een redelijke termijn gegeven om tot vervanging over te gaan. 

Artikel 10 - Retournering van geleverde producten 
10.1 Producten die door BN WALLS aan de Koper zijn geleverd, mogen pas na schriftelijke toestemming van BN WALLS 
 door Koper worden geretourneerd. 
 
10.2 De Koper draagt de kosten en het risico voor het terugzenden van producten aan BN WALLS, met uitzondering van 
 de kosten en het risico voor het terugsturen van producten waarvan door BN WALLS is vastgesteld dat deze 
 producten fouten en/of defecten bevatten welke onder de garantie vallen of waarvoor BN WALLS aansprakelijk is. 

Artikel 11 - Garantie 
11.1 Gedurende een periode van drie (3) maanden na Levering geeft BN WALLS op alle producten, welke door BN WALLS 
 zelf werden geproduceerd of in haar opdracht worden vervaardigd. Gebreken aan goederen die onder de garantie 
 vallen worden door BN WALLS gecompenseerd door vervanging of creditering van de aankoopprijs van het 
 betreffende materiaal. Dit in overleg met de klant waarbij de eindkeuze aan BN WALLS is.  

11.2 BN WALLS geeft geen garanties op producten die niet door BN WALLS zelf zijn geproduceerd, noch op grondstoffen 
 geleverd door derden aangewezen door de Koper. 

11.3 Koper kan enkel een beroep doen op deze garantiebepaling indien zij aan al haar verplichtingen uit enige   
 overeenkomst met BN WALLS heeft voldaan. 

11.4 Elke garantie vervalt indien de Koper zelf wijzigingen op producten geleverd door BN WALLS uitvoert of heeft 
 uitgevoerd, evenals dat de producten op ondeskundige wijze gebruikt zijn en/of toegepast zijn voor doeleinden waar 
 deze materialen niet oorspronkelijk voor bedoeld zijn overeenkomstig instructies van BN WALLS. Deze instructies zijn 
 te vinden op labels, handleidingen et cetera. 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid 
12.1 Niettegenstaande de bepalingen van artikel 11 van deze Voorwaarden, is BN WALLS niet aansprakelijk voor enige 
 schade die Koper leidt door of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit 
 overeenkomst met BN WALLS, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BN WALLS. In het geval 
 BN WALLS toch aansprakelijk is jegens Koper, blijft deze  aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde betreffende 
 de Bestelling waarmee  het schadeveroorzakende feit verband houdt 



12.2 De Koper is verplicht om BN WALLS te vrijwaren en/of schadeloos te stellen met betrekking tot iedere vorderingen 
 tegen BN WALLS van derden, geëngageerd door de Koper, ter compensatie betrekking hebbende op de uitvoering 
 van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzettelijk of grove nalatigheid door BN WALLS. Verder is de Koper 
 verplicht BN WALLS schadeloos te stellen met betrekking tot alle aanspraken van derden, geëngageerd door de 
 Koper, met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik door de Koper van de geleverde producten of diensten 
 uitgevoerd door BN WALLS.  

12.3 Alle BN WALLS-werknemers waartegen de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, kunnen een beroep doen op de 
 bepalingen van dit artikel alsof zij partij waren bij de overeenkomst tussen BN WALLS en de Koper.

12.4 In geval van niet-naleving van de bepalingen van artikel 9.1, zal de Koper geen enkele aanspraak op BN WALLS 
 kunnen maken met betrekking tot de vermelde gebreken door de Koper. Om de (vervolg) schade te beperken, zal de 
 Koper zich houden aan de instructies van BN WALLS met betrekking tot het eventueel verdere gebruik van de 
 producten. 
  
Artikel 13 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
13.1 BN WALLS behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de gemaakte producten en 
 informatie welke geleverd of beschikbaar zijn gesteld aan Koper, evenals tekeningen, beschrijvingen, modellen, 
 berekeningen en alle andere relevante informatie.
 
13.2 De Koper garandeert dat de goederen bedoeld in artikel 13.1 niet gereproduceerd, geopenbaard, opgeslagen of 
 anderszins gebruikt worden, behalve indien noodzakelijk en met schriftelijke toestemming van BN WALLS. 
 
13.3 Alle aanduidingen, logo’s, labels en dergelijke, wel of niet beschermd door intellectueel of industrieel 
 eigendomsrechten, die te vinden zijn op, in of bij de goederen geleverd door BN WALLS, mogen niet door de Koper 
 worden gewijzigd, uit de producten worden verwijderd, gekopieerd of gebruikt andere producten, behalve met 
 toestemming van de BN WALLS. 

13.4 Op eerste verzoek van BN WALLS dient de Koper onmiddellijk Alle informatie, betrekking hebbende op de  
 intellectuele en industriële eigendomsrechten, en mogelijke kopieën daarvan, af te geven aan BN WALLS. 

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding, overmacht 
14.1 BN WALLS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de 
 klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien BN WALLS 
 omstandigheden ter kennis gekomen zijn welke goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal 
 nakomen. 

14.2 Voorts is BN WALLS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 
 aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen 
 die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BN WALLS kan 
 worden gevergd. Dit is in ieder geval zo indien het faillissement van Koper of surséance van betaling door Koper 
 wordt aangevraagd.

14.3 Indien BN WALLS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van 
 schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

14.4 Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is BN WALLS gerechtigd tot vergoeding van de schade, 
 daaronder begrepen de kosten welke daardoor direct en indirect ontstaan. 

14.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BN WALLS, zal BN WALLS in overleg met de Koper 
 zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Koper 
 toerekenbaar is.
 
14.6 BN WALLS is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Koper of een derde, in geval van overmacht. Onder 
 overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie 
 wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BN WALLS geen invloed kan 
 uitoefenen, als een toeleverancier van BN WALLS in gebreke blijft met betrekking tot tijdige en/of juiste levering, 
 waardoor BN WALLS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BN WALLS heeft ook het recht zich op 
 overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt 
 nadat BN WALLS zijn verbintenis had moeten nakomen. 



14.7 BN WALLS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst   
 opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de    
 overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

14.8 Voor zoveel BN WALLS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 
 gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
 zelfstandige waarde toekomt, is BN WALLS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
 separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
 overeenkomst.  

Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen 
15.1  De Koper kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met BN WALLS, welke 
 dan ook, niet overdragen aan derden, of deze als zekerheid laten dienen voor claims van derden. Deze bepaling heeft 
 goederenrechtelijke werking. 

Artikel 16 – Privacy
16.1 In het kader van de uitvoering van door BN WALLS aangeboden diensten worden persoonsgegevens verwerkt. 
 Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met name 
 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“AVG”).

16.2 Meer informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens door BN WALLS is opgenomen in de   
 Privacyverklaring, te raadplegen via de website van BN WALLS. Op verzoek zal de Privacyverklaring Schriftelijk aan 
 Koper worden overhandigd. 

16.3 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, gaat Koper tevens akkoord met de Privacyverklaring. 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
17.1 Op deze Voorwaarden, evenals de gehele rechtens relevante verhouding tussen BN WALLS en de Koper, is het 
 Nederlands recht van toepassing. 

17.2 De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die zich voordoen en verband 
 houden met (de uitvoering van) een overeenkomst tussen BN WALLS en de Koper, evenals geschillen over (alle 
 artikelen van) deze Voorwaarden.  

Artikel 18 - Nederlandse tekst prevaleert 
18.1  In het geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze Voorwaarden, geldt de 
 Nederlandse versie. 

Artikel 19 - Indiening 
19.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32005254

BN Walls
1271 AH Huizen
The Netherlands

Tel: + 31 35 524 84 39
Mail: info@bnwalls.com
Web: bnwalls.com


