Generelle kjøps- og leveringsbetingelser Goliath B.V.
1. DEFINISJONER
1.1

Disse vilkår og betingelser er tiltenkt:

a.
Kjøper: Den fysiske eller juridiske personen som Goliath retter et tilbud mot eller som forplikter
seg til å kjøpe produkter.
b.
Goliath: det private aksjeselskapet underlagt nederlandsk lovgivning, Goliath B.V, med
registrert hjemmeadresse i Hattem og kontorer på Vijzelpad 80 i (8051 KR) Hattem. Goliath er registrert
i det nederlandske Handelskammeret med organisasjonsnummer 08052676.
c.

Bestilling: En skriftlig eller muntlig intensjon fra kjøperen om kjøp eller levering av produkter.

d.
Avtale: En felles beslutning mellom Goliath og kjøper om å inngå et juridisk forhold der Goliath
forplikter seg, under anvendelse av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, om å levere visse
produkter mot betaling og / eller en ytelse som skal gjennomføres av kjøperen.
e.
Force majeure: Foruten det som er definert slik i loven og juridiske retningslinjer, er dette
utenforstående hendelser og årsaker der Goliath ikke kan utøve noen innflytelse, slik at Goliath ikke er
i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, enten de er forutsett eller uforutsett. Av
utenforstående årsaker inkluderes: krigstrussel, terrorisme, opptøyer, naturkatastrofer, brann,
vannskade, flom, streik, boikott eller lockout, import- og eksportrestriksjoner, tiltak fra myndighetene,
mangel på maskiner, forstyrrelser i tilførselen av kraft eller telekommunikasjon, både i selgerens
virksomhet og hos tredjeparter som leverer materialer eller råvarene som selgeren helt er delvis er
avhengig av, samt ved lagring, produksjon, montering, emballering eller under transport, som ikke er
under egen kontroll.
f.

Parter: Goliath og kjøper i fellesskap.

g.
Produkt: Et produkt som er levert av, eller på vegne av Goliath, eller som er utviklet innen
bransjen som omhandler spill, leker eller relaterte produkter.
2.

VIRKEOMRÅDE
2.1 Disse vilkår og betingelser gjelder for alle tilbud og alle prisoverslag fra Goliath, og for
enhver avtale som Goliath inngår med kjøperen, med mindre kjøperen opptrer som en
forbruker, og er en juridisk enkeltperson som opptrer for formål utenfor hans forretnings- eller
profesjonelle virksomhet.
2.2 Disse vilkår og betingelser kan bare fravikes dersom partene uttrykkelig har fastsatt det
skriftlig. Et etablert unntak gjelder utelukkende tilbudet, prisoverslaget eller avtalen som
unntaket ble gjort for.
2.3 Virkeområdet av de generelle (kjøps) -betingelsene til kjøperen avvises uttrykkelig av
partene.
2.4 I den grad kjøper legger inn en bestilling hos en (kommersiell) agent anerkjent av Goliath,
vil en direkte avtale fastsettes mellom Goliath og kjøperen.

3.

PRISTILBUD OG BESTILLINGER

3.1 Alle priser, tilbud og prisoverslag fra Goliath er uforpliktende, med mindre tilbudet
uttrykkelig sier noe annet.
3.2 Et bindende tilbud utstedt av Goliath er gyldig i fjorten dager, med mindre tilbudet
uttrykkelig sier noe annet.
3.3 Alle kunngjøringer, råd og garantier fra Goliath angående produkter er bare bindende hvis
de foreligger skriftlig. Prøver eller bilder i brosjyrer, kataloger, annonser, på emballasje eller
lignende, er bare ment for å gi et inntrykk av produktet og er ikke bindende.
3.4 Enhver skriftlig bestilling fra kjøperen danner en egen avtale, som trer i kraft dagen etter
at den uttrykkelig ble akseptert av Goliath. En bestilling anses å være akseptert når den er
bekreftet skriftlig av Goliath og denne bekreftelsen ble sendt direkte til kjøperen. Goliath har
rett til enhver tid uten å oppgi noen begrunnelse, til å avvise eller begrense, helt eller delvis,
en bestilling eller hyppigheten av bestillinger.
3.5 Goliath forbeholder seg retten til per ordre eller per levering, å etablere en kredittgrense
på betingelser som videre skal fastsettes.
4.

PRISER
4.1 Prisene som oppgis av Goliath er eksklusiv merverdiavgift og andre eventuelle offentlige
avgifter. Alle produkter leveres eksklusiv frakt, bortsett fra tilfeller der partene uttrykkelig og
skriftlig har fastsatt noe annet.
4.2 Eventuelle rabatter som Goliath gir til kjøperen, beregnes av prisen eksklusiv moms og
eksklusive andre eventuelle avgifter, som frakt-, administrasjons- og transportkostnader.
4.3 Goliath forbeholder seg retten til i løpet av avtalens varighet å endre prisene på produkter,
enten på grunn av uforutsette omstendigheter eller av andre årsaker, innen seksti dager etter
varsel om prisendring.

5.

LEVERING
5.1 Leveringsvilkår som avtales mellom partene, må betraktes som en tilnærming.
Leveringstidene som er oppgitt av Goliath kan ikke betraktes som absolutte tidsfrister, med
mindre det ble uttrykkelig fastsatt skriftlig. Goliath gjør sitt ytterste seg for å levere innen den
angitte fristen. Forsinkelser utover den oppgitte leveringsvilkårene medfører ikke mislighold
fra Goliaths sin side. I tilfelle leveringstiden overskrides med mer enn tretti dager, kan
kjøperen, etter at kjøperen har gitt Goliath en rimelig frist til om å oppfylle sin
leveringsforpliktelse, kansellere bestillingen uten å kunne kreve rett til kompensasjon (for
oppståtte skader).
5.2 Ansvaret for sikkerheten til produktene under frakt og transport pålegges Goliath, med
mindre noe annet er fastslått. Goliath velger også frakt- og transportmetode.
5.3 Med unntak av når partene uttrykkelig og skriftlig har fastslått noe annet, ansees et produkt
som levert når produktet er hentet av kjøperen eller produktet er levert av Goliath til kjøperens
adresse (eksklusiv frakt).
5.4 For forsendelser med en fakturaverdi på mindre enn 750 euro eksklusiv MVA, faktureres
også fraktkostnader.
5.5 Uten hensyn til det som er fastslått i punkt 5.4, er kjøper forpliktet til å kjøpe minst
standardemballasjen til et produkt, som kan bestå av flere produkter.
5.6 Hvis kjøper selv påtar seg transporten av produktene enten fordi kjøperen henter dem
selv, eller henter dem hos Goliath, er transporten på kjøperens bekostning og risiko.

6.

BETALING
6.1 Betaling av de leverte produktene må skje innen tretti dager etter fakturadato med
betalingsmetode angitt av Goliath.
6.2. Kjøper har ikke tillatelse til å trekke fra beløpet på et eventuelt motkrav, motregne, utsette
eller avvise betalingen uten skriftlig samtykke fra Goliath.
6.3 Hvis betalingen ikke har funnet sted innen tretti dager, eller på annen måte innen den
fastsatte løpetiden, anses kjøperen for å ha misligholdt avtalen, og Goliath vil ha rett til å uten
videre varsel fakturere lovfestet forsinkelsesrente i henhold til artikkel 6: 119a BW (Civil Code)
fra forfallsdato. Kjøper skylder også Goliath alle de rettslige innkrevingskostnadene for kravet
samt, kostnadene for å innløse beløpet utenfor rettsinstanser. Inkassokostnadene er satt til
minst femten prosent av fakturabeløpet, med mindre dette vil være urimelig under
omstendighetene i saken.
6.4 Betalinger utført av kjøper dekker alltid først alle skyldige renter og omkostninger, og
deretter hovedstolen på fakturaene som har vært utestående lengst, selv om kjøperen oppgir
at oppgjøret gjelder en senere utstedt faktura.

7.

KLAUSUL OM EIERSKAP
7.1 Alle leverte varer og produkter og varer som fortsatt skal leveres forblir Goliaths eiendom
inntil alle krav er dekket i sin helhet. Kjøper er forpliktet til å holde varene i samme stand som
da de ble levert og behandle dem med forsiktighet, så lenge de er Goliaths gjenkjennelige
eiendom.
7.2 Eiendomsretten til de leverte varene overføres først når Goliath har mottatt full betaling
for de aktuelle produktene.
7.3 Alle varer levert av Goliath ansees for å være Goliaths eiendom, selv om de kan være
under kjøperens kontroll.
7.4 Kjøper kan ikke pantsette produktene under denne klausulen om eierskap, og heller ikke
å behefte dem på annen måte.
7.5 Hvis tredjeparter forlanger sikkerhet, eller ønsker å etablere eller håndheve andre
rettigheter til produktene som leveres under denne klausulen, er kjøper forpliktet til å informere
Goliath så snart som mulig.
7.6 Kjøper forplikter seg til å forsikre og holde de produktene som leveres forsikret under
denne klausulen om eierskap mot den vanlige risikoen (inkludert ansvar, brann, storm,
innbrudd og vannskader) og å presentere forsikringspolisen på første forespørsel fra Goliath
for gjennomlesing. I tilfelle skade tilfaller forsikringserstatningen Goliath i sin helhet.
7.7 Produkter levert av Goliath, som i henhold til denne artikkelen faller inn under klausulen
om eierskap, kan bare videreselges i sammenheng med vanlig forretningsdrift og aldri brukes
som betalingsmiddel.
7.8 I tilfelle Goliath ønsker å utøve sitt eierskap som angitt i denne punktet, gir kjøper allerede
foreløpig ubetinget og ugjenkallelig tillatelse til Goliath eller tredjeparter som er utpekt av dem,
til å få tilgang til alle de områdene der eiendommen til Goliath oppbevares for å hente tilbake
disse produktene.

8.

RETUR
8.1 Retur av produkter fra kjøper til Goliath er ekskludert, med mindre annet er fastslått
skriftlig.

8.2 Retur av et produkt kan bare skje etter forutgående skriftlig samtykke fra Goliath, og på
den måten som Goliath krever. Returkostnader dekkes av kjøperen.
8.3 Retur er bare mulig hvis produktene som skal returneres er komplette og uskadede og er
i den originale, uskadede og lukkede emballasjen til produktet og fremdeles oppbevart i den
ytre forpakningen.
9.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER
9.1 Alle immaterielle rettigheter med hensyn til produktene tilhører utelukkende Goliath, eller
tredjeparter som Goliath fikk rettighetene fra under lisens.

10.

9.2 Det er ikke tillatt for kjøperen å endre eller fjerne noen indikasjoner som vises på leverte
produkter angående rettigheter, advarsler, informasjon eller spesifikasjon av merkevarer eller
merkenavnet til Goliath eller tredjeparter.
KLAGER
10.1 Ved mottak og før de lagres, videreselges eller brukes er kjøperen forpliktet til å
kontrollere produktene som Goliath leverer. Hvis en leveranse er skadet ved mottakelse eller
det mangler pakker, er kjøperen forpliktet til å umiddelbart rapportere skaden til Goliath, med
angivelse av skadens art og omfang.
10.2 Klager på de leverte produktene må kommuniseres skriftlig så snart som mulig etter
oppdagelsen, og under alle omstendigheter, innen ti dager etter leveringsdato til Goliath, med
spesifisering av klagens art, fakturanummer og fakturadato som klagen gjelder. Ved
manglende overholdelse av denne perioden på ti (10) dager, anses kjøperen å ha akseptert
leveransen, med mindre denne mangelen/klagen ikke med rimelighet kunne ha blitt identifisert
innen denne perioden og blir rapportert til Goliath innen syv dager.
10.3 Klager fritar ikke kjøperen forpliktelsene som følger i henhold til avtalen.
10.4 Ansvaret til Goliath er begrenset til å kreditere, erstatte et defekt produkt, eller erstatning
av produktet eller en del av dette, alt dette etter Goliaths eget skjønn. Goliath avgjør om kjøper
må returnere defektive produkter, eller basert på størrelsen, EAN-kodene på emballasjen.
Etter mottak av de defekte produktene, vil Goliath utstede en kreditnota innen en uke etter
kontroll av forsendelsen for beløpet på kjøpesummen for de defekte produktene. Eventuelle
kostnader som følge av returforsendelsen dekkes av kjøperen.

11.

ANSVAR

11.1
Goliath er ikke ansvarlig for eventuelle påførte skader eller skader kjøper eller tredjeparter er
påført under overholdelse av avtalen, eller fra å være misligholdt med hensyn til avtalen, foruten
tilfeller beskrevet i artikkel 10 i disse vilkårene.
11.2 Hvis, og i den utstrekning Goliath skulle vise seg å være underlagt (kontraktuelt eller
juridisk) ansvar, er slikt ansvar til enhver tid begrenset til prisen på produktet som
ansvarsforholdet gjelder.
11.3 Goliath er aldri ansvarlig, verken på grunnlag av loven eller avtalen, for følgeskader som
kjøperen eller en tredjepart pådrar seg i forbindelse med (bruken av) produktet. Goliath er
ikke ansvarlig for skade som følge av brudd på patenter, lisenser eller andre tredjeparts
rettigheter.
11.4 Goliath vil ikke anke til ansvarsbegrensningene som nevnt i denne artikkelen, hvis og i
den grad skaden er det direkte resultatet av forsettlige eller grove feil utført av Goliath.
11.5 Goliaths erstatningsansvar, på grunn av rettidig mangel ved overholdelse av avtalen som
ment i denne artikkelen, gjelder bare hvis kjøper umiddelbart erklærer Goliaths mislighold

skriftlig, og derved etablerer en rimelig frist for å rette mangelen, og Goliath fortsetter å komme
til kort i å overholde sine forpliktelser også etter denne perioden.
12.

UTSETTELSE OG OPPHEVELSE
12.1 Hvis kjøperen ikke overholder eventuelle pålagte forpliktelser i henhold til avtalen,
tidsmessig eller riktig, samt i tilfelle (begjært eller innvilget) konkurs, betalingsutsettelse,
immobilisering, avvikling eller en overføring (uansett forsettlig, uforsettlig eller delvis) av
foretaket, eller krav fra kjøperen, har Goliath rett, uten standardvarsel og uten rettslig inngrep
å enten suspendere implementering av avtalen, eller å oppheve den helt eller delvis, uten at
Goliath er forpliktet til å yte erstatning (for skader).
12.2 Hvis Goliath oppdager at det foreligger en rimelig tvil angående kjøperens
betalingsevne, er Goliath autorisert til å utsette leveransen av produktene, inntil kjøperen
har stilt sikkerhet for betalingen uten at kjøper har rett til kompensasjon (av skader).

13.

OVERFØRING
13.1 Goliath har rett til å overføre sine egne rettigheter og forpliktelser fra avtalen helt eller
delvis til en tredjepart, under forutsetning av at Goliath kunngjør dette skriftlig til kjøperen og
under forutsetning av at den overtakende parten tar plassen til Goliath med hensyn til at
rettighetene og forpliktelsene er overført i sin helhet.

14.

FORCE MAJEURE
14.1 I tilfelle det oppstår en forsinkelse som et resultat av force majeure, har Goliath rett til å
utsette effektuering av avtalen uten rettslig inngrep og / eller å oppheve avtalen helt eller
delvis. Kjøper blir informert om en slik forlengelse skriftlig og uten unødvendige forsinkelser.
Overskridelse av vilkår som følge av Force Majeure, gir ikke kjøperen rett til full eller delvis
oppheving av avtalen, og heller ikke retten til kompensasjon (av skader).

14.2
Hvis force majeure varer lenger enn tre måneder, har både Goliath og kjøper rett til å
oppheve avtalen skriftlig, helt eller delvis, i den utstrekning force majeure rettferdiggjør dette.
15.

ENDRINGER
15.1 Goliath reserverer seg mot å ensidig endre og /eller komme med tillegg til disse
betingelsene.
15.2 Endringer og / eller tillegg trer i kraft tretti dager etter kunngjøring av disse vilkårene og
betingelsene til kjøperen.
15.3 Endringene og tilleggene til vilkår og betingelser gjelder også for eksisterende avtaler,
etter 30 dager fra kunngjøring av de endrede betingelsene til kjøperen.

16.

ANDRE BESTEMMELSER
16.1 Hvis eventuell bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene og / eller av en inngått
avtale mellom partene viser seg å være ugyldig eller blir annullert, vi de gjenværende
bestemmelsene av disse vilkårene og betingelsene og / eller avtale beholde full effekt, og
partene må inngå forhandlinger for å etablere nye bestemmelser for å erstatte den ugyldige
eller annullerbare bestemmelsen, der formålet og innholdet av den ugyldige og / eller

annullerte bestemmelsen skal ivaretas så mye som mulig. Tilintetgjørelse av en bestemmelse
ved en rettsavgjørelse påvirker ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.
16.2
Disse vilkår og bestemmelser har blitt registrert
Handelskammeret under organisasjonsnummeret til Goliath.

ved

(det

nederlandske)

16.3 I tilfelle det forekommer motsetninger mellom disse vilkårene og betingelsene og avtalen
(og / eller spesifikke leveringsvilkår), vil det som er fastsatt i avtalen (og / eller spesifikke
leveringsvilkår) ha fortrinnsrett, med unntaket av hva som er fastsatt i artikkel 7.
16.4 Disse vilkår og betingelser har blitt utarbeidet på flere språk. Det som er utarbeidet
(forklaringen) i vilkårene og betingelsene på nederlandsk, vil alltid gjelde vilkår og betingelser
utarbeidet på et annet språk.
17.

TVISTER
17.1 For alle avtaler inngått under disse vilkårene og betingelsene, gjelder nederlandsk
lovgivning. Partene ekskluderer bruken av FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp
(CISG).
17.2 Eventuelle tvister mellom partene med utspring i eller som er relatert til disse vilkårene
og betingelsene, eller til tilbud, prisoverslag og avtaler som er gjort under disse vilkårene og
betingelsene, kan i første instans utelukkende sendes til domstolen som er kompetent til dette
i Amsterdam.

