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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Van de besloten vennootschap B.V.All-up.nl, gevestigd te Almelo 

KvK-nummer 08166901 
 

 
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR OOST NEDERLAND  D.D. 30 SEPTEMBER 2014.  

 

 

1. DEFINITIES 

1.1 Onder “algemene voorwaarden” worden verstaan deze algemene voorwaarden van B.V. All-up.nl 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “All-up.nl” verstaan: de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid B.V. All-up.nl, alsmede ieder van de eventueel met haar verbonden 

(dochter)vennootschappen, voorzover deze partij is bij een overeenkomst met een wederpartij waarop 

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

1.3 Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst wenst te 

sluiten of heeft gesloten met All-Up.nl B.V., één van de eventueel met All-up.nl B.V. verbonden 

(dochter)vennootschappen, dan wel met diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden 

en erfgenamen. 

1.4 Onder “partijen” zullen All-up.nl en de wederpartij gezamenlijk worden verstaan. 

1.5 Onder “levering”,“geleverde” en/of “(af)levering” worden hierna zowel (de levering en/of (af)levering 

van en/of (af)geleverde) 

- (verkochte) zaken; 

- verhuurde zaken; 

– diensten en/of werkzaamheden; 

– adviezen;  

begrepen. 

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van,  alle te sluiten en 

gesloten overeenkomsten met All-up.nl, alsmede op alle rechtsbetrekkingen met All-Up.nl waarbij All-

up.nl als (potentiële) contractspartij van de wederpartij optreedt.  

2.2 De toepasselijk van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen te 

worden overeengekomen. 

2.4 Indien All-up.nl om welke reden ook besluit in eerste instantie jegens de wederpartij geen beroep te 

doen op een bepaling uit deze algemene voorwaarden, verwerkt zij daarmee niet het recht om in een 

later stadium alsnog een beroep te doen op de algemene voorwaarden. 

2.5 De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van 

de overeenkomst en alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om 

enigerlei reden ongeldig, dan wordt het betreffende beding omgezet in een beding met gelijke strekking 

en reikwijdte dat wel werkzaam c.q. geldig is.  

 

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van All-up.nl zijn vrijblijvend.  

3.2 Door All-up.nl verstrekte gegevens in de vorm van brochures, folders, montage- of 

gebruiksvoorschriften, prijslijsten, tekeningen of verzenddocumenten zijn vrijblijvend. Zij vormen geen 

onderdeel van de overeenkomst, tenzij daarin anders is bepaald. 

3.3 Alle bij een aanbieding of offerte verstrekte zaken, gegevens, informatie, tekeningen en modellen 

blijven eigendom van All-up.nl, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, en dienen op 

eerste verzoek van All-up.nl te worden geretourneerd. 

3.4 De wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle verstrekte zaken, gegevens, informatie, 

tekeningen en modellen van All-up.nl niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of ter hand 

worden gesteld. Omtrent door All-up.nl verstrekte informatie, gegevens etc. zal de wederpartij volledige 

geheimhouding betrachten. 

3.5 Indien de wederpartij een offerte of aanbieding van All-up.nl heeft aanvaard, heeft All-up.nl het recht 

om de offerte of aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding alsnog in te 

trekken. 
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4. OVEREENKOMST 

4.1 Indien in de overeenkomst c.q. in de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst op een of meerdere 

punten wordt afgeweken van de inhoud van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert de inhoud van 

de overeenkomst c.q. de schriftelijke bevestiging op die punten boven de inhoud van deze algemene 

voorwaarden. 

4.2 All-up.nl is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de 

wederpartij zekerheid (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: pandrecht, bankgarantie, etc.) te eisen dat 

zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen zal worden voldaan indien: 

- All-up.nl vermoedt dat de wederpartij niet aan zijn of haar verplichtingen kan (blijven) voldoen 

en/of; 

- de wederpartij een of meerdere (betalings)termijnen heef laten verstrijken. 

De wederpartij is in dat geval, indien zij verlangt dat All-up.nl de overeenkomst verder nakomt, 

verplicht om de gevraagde zekerheid te geven. 

 

5. WIJZIGINGEN 

5.1 Wenst de wederpartij een overeenkomst na aanvaarding door All-up.nl te wijzigen, dan richt hij een 

verzoek daartoe schriftelijk aan All-up.nl. All-up.nl is niet gehouden de wijziging te accepteren. 

5.2 In geval All-up.nl wijzigingen in de overeenkomst accepteert, is hij bevoegd de overeengekomen prijs 

te wijzigen. 

 

6. PRIJZEN 

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

6.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen: 

- gebaseerd op de tijdens de offerte- of orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, 

loonkosten, valutakoersen, sociale lasten en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere 

kosten; 

- exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; 

- berekend voor levering af magazijn te Almelo, derhalve exclusief de kosten voor transport; 

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading en verzekering; 

- in Euro (€). 

6.3 Ingeval van verhoging of verlaging van een of meer (kost)prijsfactoren is All-up.nl gerechtigd de 

orderprijs te verhogen c.q. verlagen, een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter 

zake. 

 

7. BETALING 

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden door overmaking op de giro- of 

bankrekening van All-up.nl als vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, onder 

vermelding van het betalingskenmerk van All-up.nl, zonder dat de wederpartij enig recht op aftrek, 

verrekening of opschorting toekomt. 

7.2 Bij betaling per creditcard of debitcard staat de wederpartij er voor in over voldoende saldo te 

beschikken. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is de wederpartij 

gehouden om op eerste verzoek van All-up.nl te betalen dan wel, ter keuze aan All-up.nl, voldoende 

zekerheid te stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen. 

7.3 De op bank- en of giroafschriften van All-up.nl aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als 

betalingsdag aangemerkt. 

7.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem 

verschuldigde buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke kosten, de rente en  tenslotte  van de 

openstaande (hoofd)vorderingen waarbij eerst de oudste vordering wordt voldaan, ongeacht 

andersluidende aanwijzing(en) van de wederpartij. 

7.5 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij, 

zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en worden alle vorderingen van All-up.nl 

op de wederpartij terstond opeisbaar. 

7.6 Verkeert de wederpartij in verzuim met betrekking tot enige betalingsverplichting jegens All-up.nl, dan 

is hij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd over 

hetgeen niet tijdig is voldaan. Indien en voor zover de hiervoor bedoelde rente in enige periode lager is 

dan 1.5% zal over deze periode de verschuldigde rente 1,5% bedragen. Een gedeelte van een maand zal 

voor de renteberekening worden beschouwd als een volledige kalendermaand. Telkens na afloop van 

een kalenderjaar wordt het bedrag waarover vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over 

dat jaar verschuldigde rente 

7.7 In geval van verzuim is de wederpartij aan All-up.nl voorts verschuldigd alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten, welke All-up.nl moet maken ter incasso van de vordering. De 
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buitengerechtelijke kosten belopen ten minste 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder 

maximum en met een minimum van € 350,00. 

 

8. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

8.1 Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan een voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichting, is All-up.nl bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming van de voor All-up.nl uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

8.2 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die All-up.nl lijdt doordat de wederpartij haar 

verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt. 

8.3 All-up.nl is voorts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden in het geval dat de wederpartij: 

a) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot uitstel van betaling of tot toepassing 

van de wettelijke schuldsaneringsregeling indient, alsmede wanneer beslag op het geheel of een 

gedeelte van haar vermogen wordt gelegd; 

b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

c) enige uit kracht der wet op haar rustende verplichting niet nakomt; 

d) weigert zekerheid ten behoeve van de voldoening van een factuurbedrag of een gedeelte 

daarvan te verstrekken, indien All-up.nl daarom vraagt; 

e) haar onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan staakt of overdraagt, daaronder begrepen 

de onderneming inbrengt in een op te richten of reeds bestaande vennootschap of maatschap, 

dan wel de doelstelling van de onderneming wijzigt. 

8.4 Doet een of meer van de hiervoor in lid 3 genoemde omstandigheden zich voor, dan worden alle 

bedragen die de wederpartij aan All-up.nl verschuldigd is terstond opeisbaar, zonder dat vooraf enige 

waarschuwing of ingebrekestelling nodig is. 

8.5 All-up.nl is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt of heeft geleden doordat All-up.nl 

zich op ontbinding en/of opschorting zoals bedoeld in dit artikel beroept. 

 

9. LEVERING 

9.1 Vanaf het moment van  (af)levering komen de (af)geleverde zaken voor risico van de wederpartij. 

9.2 Tenzij anders is overeengekomen, is de plaats van levering het magazijn van All-up.nl te Almelo. 

9.3 Levering vindt plaats op het moment waarop All-up.nl de zaken op de plaats van levering ter 

beschikking van de wederpartij heeft gesteld. Vanaf dat moment komt het geleverde voor risico van de 

wederpartij en draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door 

het geleverde voor afnemer of voor derden mocht ontstaan. 

9.4 De wederpartij is gehouden de zaken af te halen op de plaats van levering binnen acht dagen nadat aan 

de wederpartij is bekend gemaakt dat de zaken te harer beschikking zijn gesteld. Indien de wederpartij 

de betreffende zaken niet binnen deze termijn afneemt, is de wederpartij gehouden tot betaling van 

wegens de koop of huur van de betreffende zaken, als waren deze geleverd c.q. verhuurd. All-up.nl is 

alsdan gerechtigd alle nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen ter bewaring en bescherming van 

de betreffende zaken. De met deze maatregelen samenhangende kosten komen uitsluitend voor rekening 

van de wederpartij en All-up.nl kan onmiddellijke betaling van deze kosten vorderen van de 

wederpartij. All-up.nl is niet verantwoordelijk voor de bewaren van de niet afgenomen zaken. 

9.5 Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde of conform haar specifieke wensen geproduceerde 

zaken af te nemen, is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel een boete 

verschuldigd ter hoogte van 30% van de netto factuurwaarde van die zaken, onverminderd de aanspraak 

van All-up.nl op schadevergoeding, mede omvattende gederfde winst. Dit geldt niet in geval van 

verhuur van zaken. 

9.6 All-up.nl is gerechtigd om te leveren in gedeelten. Iedere deelleverantie kan afzonderlijk worden 

gefactureerd. Alvorens verder te leveren heeft All-up.nl, in afwijking van hetgeen omtrent betaling 

mocht zijn overeengekomen, het recht betaling te vorderen van al hetgeen reeds geleverd is en/of 

vooruitbetaling te verlangen. 

9.7 Overeengekomen levertermijnen zijn niet bindend en zijn nimmer fataal. Een overschrijding van de 

levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen 

of enige voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen. 

9.8 Het is niet toegestaan geleverde c.q. verhuurde zaken zonder toestemming van All-up.nl aan andere 

handelaren door te leveren. 

 

10. RISICO / TRANSPORT 

10.1 Indien partijen verzending van de bestelde zaken door All-up.nl zijn overeengekomen, wordt, tenzij 

anders is overeengekomen, de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door All-up.nl 
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bepaald, zonder dat All-up.nl hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Het transport van de zaken 

geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien franco wordt geleverd. 

10.2 Specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport worden uitgevoerd indien de wederpartij 

heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

10.3 Indien de bestelde c.q. verhuurde zaken na de verzending niet door de wederpartij worden geaccepteerd, 

is de wederpartij gehouden tot betaling van het verschuldigde in verband met de betreffende zaken. All-

up.nl is alsdan gerechtigd alle nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen ter bewaring en 

bescherming van de zaken. De met deze maatregelen samenhangende kosten komen uitsluitend voor 

rekening van de wederpartij en All-up.nl kan onmiddellijke betaling van deze kosten vorderen van de 

wederpartij. All-up.nl is niet verantwoordelijk voor de bewaren van de niet afgenomen zaken. Artikel 

9.4 is van overeenkomstige toepassing. 

 

11 EIGENDOMSVOORBEHOUD IN GEVAL VAN VERKOOP   

11.1 Alle geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van All-up.nl, zolang de wederpartij niet volledig 

heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen  jegens All-up.nl uit hoofde van met All-up.nl gesloten 

overeenkomsten en/of wegens tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten. 

11.2 In het geval dat en zolang de wederpartij nog geen eigenaar is van door All-up.nl geleverde zaken, is de 

wederpartij niet gerechtigd over deze zaken te beschikken, anders dan in het kader van de normale 

uitoefening van haar bedrijf. Zij is niet gerechtigd beperkte rechten te vestigen op onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Daarnaast is de wederpartij in dat geval gehouden om de 

betreffende zaak of zaken deugdelijk te verzekeren. 

11.3 De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van All-up.nl waarvoor nog 

geen betaling heeft plaatsgevonden, zodanig op te slaan of te kenmerken dat voor derden duidelijk is dat 

de zaken aan All-up.nl toebehoren. De wederpartij voorkomt dat dergelijke zaken vermengd raken met 

aan hemzelf of aan derden toebehorende zaken. 

11.4 All-up.nl is bevoegd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen indien de 

wederpartij haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet 

of niet tijdig nakomt. De wederpartij dient hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een, niet 

voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,= per dag dat geen medewerking wordt verleend. 

11.5 Indien de wederpartij met onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van All-up.nl en met eigen of 

aan derden toebehorende zaken een nieuwe zaak vormt, verklaart de wederpartij hierbij, en verbindt hij 

zich bij deze, laatstbedoelde zaak in opdracht van All-up.nl voor haar te vormen en voor haar te houden. 

 

12 BRUIKLEEN / HUUR 

12.1 Het is aan huurder verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te 

veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.  

12.2 Huurder moet zich vóór de totstandkoming van de huurovereenkomst behoorlijk georiënteerd hebben op 

de vraag of voor het gebruik van het gehuurde voor de overeengekomen c.q. bedoelde bestemming 

vergunningen en/of ontheffingen benodigd zijn en, zo ja, welke. Huurder dient in elk geval ook zelf 

ervoor zorg te dragen dat hij beschikt of komt te beschikken en vervolgens blijft beschikken over de 

vergunningen en/of ontheffingen, die in verband met het gebruik van het gehuurde in overeenstemming 

met die bestemming benodigd mochten zijn of worden. Een niet of niet meer beschikken over of een 

intrekking van dergelijke vergunningen en/of ontheffingen wordt niet als een gebrek van het gehuurde 

als bedoeld in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek aangemerkt, komt voor rekening en risico van huurder 

en geeft geen grond voor huurder om de huurovereenkomst te (doen) ontbinden of nietig te (doen) 

verklaren of enige andere aanspraak of actie tegen verhuurder, in of buiten rechte, te richten.) 

12.3 Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken: 

- dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander 

overheidsvoorschrift; 

- dat door of vanwege huurder en door (het gebruik van) het gehuurde geen hinder of overlast in 

welke vorm dan ook wordt aangedaan aan verhuurder, de buren en de verdere omgeving; 

- dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, zoals door de uitstoot van stoffen of door 

bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of luchtverontreiniging, ontstaat of redelijkerwijze kan 

ontstaan. 

12.4 Huurder is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen ten aanzien van hetgeen in 12.3 is bepaald, te 

nemen.  

12.5 Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in, aan of 

door het gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, 

brand, diefstal, joyriding, lekkage, en/of andere externe omstandigheden. Indien zich niettemin enige 

schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet huurder verhuurder daarvan terstond behoorlijk op de 

hoogte stellen en is huurder daarvoor jegens verhuurder en jegens daardoor getroffen derden volledig 

aansprakelijk. 
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12.6 Het is aan huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, verboden: 

a. het gehuurde aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm 

van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) het gehuurde in te brengen in 

een vennootschap of rechtspersoon dan wel het huurobject geheel of gedeeltelijk ter onderverhuring 

aan te bieden; 

b. het gehuurde of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te 

gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken; 

c. het gehuurde of enig deel daarvan te vervoeren of te doen vervoeren naar het buitenland en/of 

buiten het geldigheidsgebied zoals bedoeld in de polisvoorwaarden van de verzekering.  

12.7 In zoverre in afwijking van de definitie van gebrek in artikel 7:204 BW, en met de daaruit 

voortvloeiende doorwerking naar het begrip 'gebreken' respectievelijk 'gebrek' in de artikelen 7:206, 207 

en 208 e.v. Burgerlijk Wetboek, worden niet als gebreken van het gehuurde aangemerkt: 

a. een staat of eigenschap van het gehuurde of een andere niet aan huurder toe te rekenen 

omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de huurovereenkomst en voor partijen toen 

redelijkerwijze waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van het gehuurde; 

b. gebreken aan door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die 

veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen 

voor het gehuurde, verhuurder of derden; 

c. een niet of niet meer beschikken over of een intrekking van vergunningen en/of ontheffingen die in 

verband met de het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de bestemming daarvan 

krachtens de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden benodigd mochten zijn of 

worden (zie het hierover bepaalde in 12.2); 

d. de omstandigheid dat krachtens enige benodigde of verkregen vergunning of ontheffing of 

krachtens enig ander overheidsvoorschrift direct of later in of aan het gehuurde aanpassingen c.q. 

voorzieningen moeten worden aangebracht met het oog op (de aard van) het gebruik van het 

gehuurde 

 

13 VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ 

13.1 De wederpartij is verplicht het geleverde, de geleverde goederen, werkzaamheden en diensten  

onverwijld na (af) levering, te controleren op gebreken, tekorten, onjuistheden of beschadigingen. 

13.2 Reclamaties over het geleverde, de geleverde goederen, werkzaamheden en/of diensten dienen 

onverwijld bij All-up.nl te worden gemeld . 

13.3 Gebreken, tekorten, onjuistheden en/of beschadigingen die niet bij (af)levering konden worden ontdekt, 

dienen binnen veertien dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen dertig dagen na de aflevering 

respectievelijk het moment waarop de goederen ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, 

schriftelijk aan All-up.nl te worden gemeld. Indien de wederpartij binnen deze termijn heeft 

gereclameerd, wordt zij geacht het geleverde en de betreffende factuur te hebben goedgekeurd en 

geaccepteerd en de eventuele aanwezigheid van gebreken te hebben aanvaard. 

13.4 Door de wederpartij dient volledige medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek naar 

de aard, omvang en oorzaak van eventuele schade, een en ander op straffe van verval van het recht op 

schadevergoeding. 

13.5 De wederpartij is verplicht All-up.nl onverwijld te informeren indien:  

a) door haar een verzoek strekkende tot uitstel van betaling wordt gericht tot een of meer van haar 

schuldeisers, door of tegen haar een verzoekschrift strekkende tot surséanceverlening of haar 

faillietverklaring wordt ingediend, dan wel door haar een verzoekschrift strekkende tot 

toepassing van de wettelijke schuldsanering wordt ingediend; 

b) door derden beslag wordt gelegd op haar toekomende of toebehorende zaken of vorderingen, 

ongeacht het beslagobject; 

c) zij haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, staakt, verplaatst, wijzigt of juridisch 

omzet. 

13.6 De wederpartij is verplicht alle informatie, die All-up.nl haar verstrekt omtrent de geleverde zaken, door 

te geven aan haar afnemers en is gehouden de verplichting om deze informatie door te geven weer aan 

haar afnemers op te leggen, teneinde te verzekeren dat de eindgebruiker van deze informatie op de 

hoogte wordt gebracht. De wederpartij staat ervoor in dat de door All-up.nl verstrekte informatie bij de 

eindgebruiker terecht komt. Indien door All-up.nl verstrekte informatie de eindgebruiker niet bereikt en 

All-up.nl hierdoor schade lijdt, is de wederpartij hiervoor aansprakelijk. 

13.7 Indien de wederpartij niet tijdig conform dit artikel heeft gereclameerd en/of conform dit artikel heeft 

gehandeld, dan kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het door All-up.nl geleverde niet 

juist is en/of niet tijdig is uitgevoerd , althans dat de overeenkomst niet juist en/of tijdig is uitgevoerd. 
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14 GEBREKEN 

14.1 Door All-up.nl geleverde zaken worden slechts gegarandeerd in overeenstemming met de daarop 

gegeven fabrieksgarantie. Door All-up.nl geleverde tweedehandse goederen worden door All-up.nl niet 

gegarandeerd, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

14.2 All-up.nl is niet aansprakelijk voor en is niet gehouden tot herstel van gebreken in het geleverde die het 

gevolg zijn van: 

-  normale slijtage; 

- door een ander dan All-up.nl verricht onderhoud/verrichte reparaties aan de zaak; 

- een onjuiste wijze van opstelling, behandeling, bewerking of gebruik van de zaak of zaken door of 

namens de wederpartij; 

– een ander gebruik van de zaak c.q. zaken dan waarin bij het sluiten van de overeenkomst was 

voorzien; 

- het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; 

- het feit dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip 

waarop het product in het verkeer is gebracht, onmogelijk was het bestaan van dit gebrek te ontdekken 

-  het ontwerp van de zaak dat niet door All-up.nl is vastgesteld, dan wel aan de instructies die door de 

fabrikant van het product zijn verstrekt. 

14.3 Is All-up.nl op grond van de wettelijke bepalingen gehouden tot herstel of vervanging, dan is All-up.nl 

bevoegd te kiezen voor herstel of voor vervanging. De wederpartij is gehouden het geleverde op zijn 

kosten aan All-up.nl toe te zenden teneinde herstel of vervanging door All-up.nl mogelijk te maken. 

14.4 Indien een klacht van een wederpartij omtrent het geleverde door All-up.nl gegrond wordt bevonden, is 

All-up.nl gerechtigd om in plaats van herstel of vervanging de wederpartij te crediteren voor de 

minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag. 

14.5 Het beweerdelijk bestaan van gebreken aan het geleverde ontslaat de wederpartij niet van de 

(betalings)verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige overeenkomst met All-up.nl. 

 

15 AANSPRAKELIJKHEID 

15.1 All-up.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirect, materiële of immateriële schade hoe ook 

genaamd, die de wederpartij of een derde lijdt in verband met of voortvloeit uit met All-up.nl gevoerde 

onderhandelingen, een met All-up.nl aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming, gebrek of ver-

zuim van All-up.nl, een door All-up.nl gedaan beroep op overmacht of een door All-up.nl verleende 

dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij: 

a. All-up.nl ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de 

aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder 

die verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico; 

b. de wederpartij of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste 

roekeloosheid zijdens All-up.nl. 

15.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de onder 15.1 omschreven beperking van 

aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door All-up.nl te betalen bedrag ter zake 

van schadevergoeding – inclusief boete – nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de 

wederpartij uit hoofde van de betreffende bestelling, opdracht of overeenkomst waaruit de schade-

aanspraak voortvloeit, aan All-up.nl heeft betaald c.q. verschuldigd is c.q. zou zijn. In alle gevallen blijft 

echter gelden dat All-up.nl nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, 

waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. 

15.3  In alle gevallen waarin All-up.nl een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele 

aangesproken werknemer(s) en eventueel door All-up.nl ingeschakelde derden eveneens een beroep 

daarop doen, al was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of derden bedongen. 

15.4 De wederpartij zal All-up.nl op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op 

All-up.nl terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten 

15.5 Iedere aansprakelijkheid van All-up.nl jegens de wederpartij vervalt binnen zes maanden na aflevering. 

 

16 OVERMACHT 
16.1 Tekortkomingen en/of fouten van All-up.nl in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan All-

up.nl worden toegerekend indien deze zijn te wijten aan overmacht. 

16.2 Onder overmacht aan de zijde van All-up.nl  wordt verstaan elke van de wil van All-up.nl  

onafhankelijke omstandigheid, waardoor de (juiste) nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar 

verplichtingen jegens de wederpartij wordt verhinderd en/of vertraagd. 

16.3 Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of 

diensten wordt verlengd met de periode gedurende welke periode de All-up.nl  door overmacht is 

verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven. 
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16.4 Indien door overmacht de (af)levering of de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of 

diensten meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel All-up.nl  als de wederpartij bevoegd de 

overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden. 

16.5 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de 

wederpartij het gedeelte dat reeds is geleverd c.q. uitgevoerd, accepteren en de daarvoor verschuldigde 

prijs voldoen, tenzij de wederpartij aantoont dat de reeds verrichte werkzaamheden c.q. diensten geen 

meerwaarde voor het object hebben gehad. In dit laatste geval heeft de wederpartij de bevoegdheid om 

de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden. 

 

17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen All-up.nl en de wederpartij  is Nederlands recht van toepassing. 

17.2 Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste 

verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de 

Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo, tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich daartegen 

verzet. 

 

  

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Oost Nederland onder 

deponeringsnummer 08166901 , alsmede zijn deze te vinden op onze website : www.all-up.nl 

 

 


