Allmänna inköps- och leveransvillkor Goliath B.V.
1

Definitioner

1.1 I dessa villkor är avsedda för:

2

(a)

Köpare: den naturliga eller juridiska person till vilken Goliath riktar ett erbjudande eller offert
eller som förbinder sig att köpa Produkter;

(b)

Goliath: det privata aktiebolaget enligt nederländsk lag Goliath B.V., med registrerat säte i
Hattem och kontor på Vijzelpad 80 i (8051 KR) Hattem, registrerat hos handelskammaren
under nummer 08052676;

(c)

Order: ett skriftligt eller muntligt förslag av Köparen med hänseende till köp eller leverans av
Produkter;

(d)

Avtal: det gemensamma beslutet av Goliath och köparen att ingå ett lagligt förhållande där
Goliath, under applicering av bestämmelserna som summeras i dessa villkor benämner och
villkorar, att bestämt leverera Produkter mot betalning och/eller utförande som ska
genomföras av Köparen;

(e)

Force majeure: förutom vad som definieras som detta enligt lagen och i rättsvetenskap, alla
förutsedda eller oförutsedda händelser, som Goliath inte kan utöva något inflytande på så att
Goliath är oförmögen att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet. Vid utvändigt orsakade
saker ämnas också: hot av krig, terrorism, upplopp, Guds handlingar, brand, vattenskador,
översvämning, strejker, företagsockupation, uteslutning, import- och exportrestriktioner,
statliga åtgärder, fel på maskiner, störningar i försörjningen av kraft eller telekom, allt både
hos säljarens företag och hos tredje man från vilka säljaren måste erhålla, delvis eller helt,
de material eller den råvara som krävs, samt lagring, produktion, montering, förpackning av
vara, eller under transport, oavsett om det är under egen kontroll eller inte.

(f)

Parter: Goliath och köpare gemensamt;

(g)

Produkt: en produkt som levereras av eller på uppdrag av Goliath eller som utvecklats inom
området spel, leksaker eller relaterade produkter.

Tillämplighet

2.1 Dessa villkor är tillämpliga på varje erbjudande och för varje offert av Goliath och för varje Avtal som
Goliath ingår med Köparen, såvida Inte Köparen agerar som konsument, är en fysisk person som
agerar för ändamål utanför sin affärs- eller yrkesverksamhet.
2.2 Dessa villkor kan endast avvikas från om Parterna har upprättat detta uttryckligen och skriftligen. Ett
fastställt undantag gäller uteslutande för erbjudandet, offerten, eller avtalet som undantaget gjordes
för.
2.3 Tillämpligheten av de allmänna (inköps)villkoren för Köparen avvisas uttryckligen av parterna.
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2.4 I den mån Köparen gör en order hos en (kommersiell) agent som erkänns av Goliath,kommer en direkt
Överenskommelse mellan Goliath och Köparen att uppstå.
3

OFFERTER OCH-ORDER

3.1 Alla priser, erbjudanden, och citat av Goliath är icke-bindande, om inte erbjudandet uttryckligen anger
något annat.
3.2 Ett bindande erbjudande som utfärdas av Goliath gäller i fjorton dagar, om inte erbjudandet uttryckligen
anger något annat.
3.3 Alla tillkännagivanden, råd, och garantier som Goliath har gjort gällande Produkterna är endast bindande
om de gjordes skriftligen. Prover eller bilder i mappar, kataloger, annonser, förpackningar och
liknande syftar bara till att ge ett intryck av Produkten och är inte bindande.
3.4 Varje skriftlig Order av Beställaren bildar ett separat Avtal, Avtalet blir gällande den dag efter det
uttryckligen godtagits av Goliath. En Order anses ha accepterats efter att den bekräftats skriftligen
av Goliath och denna bekräftelse skickas direkt till Beställaren. Goliath har hela tiden rätten utan
att ange skäl att avvisa eller begränsa, helt eller delvis, en Order eller beställningsfrekvensen av
Order.
3.5 Goliath förbehåller sig rätten per beställning eller per leverans att fastställa en kreditgräns på villkor som
ytterligare skall fastställas.
4

PRIS

4.1 De priser som Goliath lämnar in är exklusiva för omsättningsskatt och eventuella andra möjliga statliga
tullar. Alla Produkter levereras exklusive frakt, utom i fall Parterna uttryckligen har fastställt något
annat skriftligen.
4.2 Eventuella sådana rabatter som kan tillhandahållas av Goliath till Köparen beräknas över priset exklusive
moms och exklusive eventuella andra möjliga avgifter, såsom frakt-, administration-, och
transportkostnader.
4.3 Goliath förbehåller sig rätten under avtalets löptid att ändra priserna på Produkterna på grund av
oförutsedda omständigheter eller på annat sätt inom sextio dagar efter offentliggörandet av
prisändringen.
5

Leverans

5.1 Sådan leveransterm som kan ha fastställts mellan parterna anses ha fastställts genom tillnärmning. De
leveranstider som Inlämnats av Goliath kan inte anses vara strikta tidsfrister, om det inte
uttryckligen fastställdes i skrift. Goliath utövar sig rätten att leverera inom den indikerade tiden. Det
enkla överskridandet av ett leveransvillkor som nämns utgör inte Goliaths fallissemang. Vid
överskridande av leveransvillkoret med mer än trettio dagar kan Beställaren, efter
det att
Beställaren har beviljat Goliath en rimlig term för att uppfylla sin leveransplikt, annullera
Beställningen utan att kunna kräva rätt till någon ersättning (av skadestånd).
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5.2 Frakten och transporten av Produkten är på risk som bärs av Goliath, om annat inte fastställts. Sättet att
frakta och transport är val som Goliath får göra.
5.3 Utom om Parter har uttryckligen fastställt något annat skriftligt, en Produkt räknas som levererad när
Produkten har hämtats upp av Köparen eller Produkten har levererats av Goliath till platsen för
Köparen (exklusive frakt).
5.4 För försändelser med ett fakturavärde på mindre än 750 euros exklusive moms faktureras fraktkostnader.
5.5 Utan att det påverkar det som är etablerat i article 5.4är Purchaser skyldig att köpa minst
standardförpackningen av en Produkt, som kan bestå av fleraProdukter.
5.6 Om Köparen tar hand om transporten av Produkten eftersom Köparen hämtar dem själv eller har dem
hämtade från Goliath, transporten som på bekostnad och risk för Köparen.
6

Betalning
6.1 Betalning av den levererade Produkten måste ske inom trettio dagar efter fakturadatum på det
sätt som anges av Goliath.

6.2 Köparen är ej behörig att från betalning av ett belopp dra av ett motkrav som gjorts av honom, att avräkna
betalningen eller avbryta den utan skriftligt medgivande från Goliath.
6.3 Om betalning inte sker inom trettio dagar eller på annat sätt inom den fastställda termen, anses Köparen
vara lagligen ur standard och Goliath kommer att ha rätt utan någon försummelse att fakturera den
lagstadgade kommersiella räntan enligt artikel 6:119a BW (Civil code) från och med förfallodagen.
Köparen är skyldig Goliath alla kostnader för indrivning av rättsväsendet för indrivningen av fordran
samt kostnaderna för att få tillfredsställelse utomrättsligt. Uppbördskostnaderna fastställs till minst
femton procent av fakturabeloppet, om inte detta skulle vara orimligt under omständigheterna i
målet.
6.4 Betalningar som görs av Köparen tjänar alltid till att reglera alla räntor och kostnader som är skyldiga, och
därefter den kapitalsumma av fakturor som har utestående längst, även om Köparen anger att
avräkningen betraktar en senare faktura.
7

KVARHÅLLNING AV VARA

7.1 Alla varor som levererats och varor som fortfarande ska levereras och Produkter förblir helt Goliaths
egendom tills alla anspråk som Goliath har och som köparen måste betala i sin helhet är
genomförda. Köparen är skyldig att hålla de varor som levererades under lagring med omsorg och
som igenkännlig egendom Goliath.
7.2 De levererade varornas egendom kommer endast att överföras vid genomförande av full betalning av
relevanta Produkter till Goliath.
7.3 Alla varor som levereras av Goliath antas vara Goliaths egendom även om de kan stå under Köparens
kontroll.
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7.4 Köparen är inte behörig att pantsätta Produkterna som omfattas av kvarhållande av vara, och inte heller
att inteckning av dem på något annat sätt.
7.5 Om tredje part (vill låta) ta ut en kvarstad eller vill fastställa eller verkställa andra rättigheter till Produkterna
som levereras under kvarhållande av äganderätten, är Köparen skyldig att på motsvarande sätt
informera Goliath så snart som möjligt.
7.6 Köparen förbinder sig att försäkra och hålla försäkrade de Produkter som levereras under lagring av titel
mot de vanliga riskerna (inklusive ansvar, brand, storm, inbrott, och vattenskador) och att
presentera policyn för denna försäkring på första begäran av Goliath för genomläsning. Vid skada
faller utbetalningen med avseende på Produkterna från en försäkringsgivare till Goliath i sin helhet.
7.7 Produkter som levereras av Goliath som enligt denna artikel omfattas av kvarhållande av vara får endast
säljas vidare i samband med regelbunden affärsverksamhet och aldrig användas som
betalningsmedel.
7.8 I händelse av att Goliath önskar utöva sin äganderätt såsom anges i denna artikel, ger Köparen redan
för närvarande ovillkorligt och oåterkalleligt tillstånd till Goliath eller tredje part som utsetts av dem
att få tillgång till alla de områden där egendomen som tillhör Goliath är belägen och att återta dessa
Produkter.
8

Returnerar
8.1 Retur av Produkter av Inköpare till Goliath är utesluten, om inte annat finns i skrift.

8.2 Retur av en Produkt kan endast ske efter föregående skriftligt medgivande från Goliath och på det sätt
som Goliath har meddelat. Kostnaderna för retur belastar Köparen.
8.3 Returer är endast möjliga om de Produkter som ska returneras är fullständiga och oskadade och är i
original, oskadat och slutet emballage av Produkten och inuti ytterboxen.
9

INTELLEKTUELL EGENDOM - RÄTTIGHETER

9.1 Alla rättigheter till immateriella rättigheter med avseende på Produkterna faller uteslutande på Goliath
eller på tredje part från vilka Goliath erhöll rättigheterna på licens.
9.2 Det är inte tillåtet för Köparen att (låta) ändra eller (låt) ta bort någon indikation som visas på
Produkter som levereras till honom avseende rättigheter, varningar, information eller specifikation
av varumärken eller (handels-) namn på Goliath eller tredje part.
10

Klagomål

10.1 Köparen är skyldig att kontrollera De Produkter som levereras till honom av Goliath vid mottagandet
innan du fortsätter med lagring, återförsäljning, eller användning. Om en leverans är skadad vid
ankomsten eller manifesterar en brist på paketet, är Köparen skyldig att omedelbart rapportera
skadan till Goliath, med angivande av arten och omfattningen av skadan.
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10.2 Klagomål med avseende på den levererade Produkten måste meddelas så snart som möjligt efter
upptäckt och i alla händelser inom tio dagar efter leveransdatum skriftligen till Goliath, med
angivande av typ av klagomål, fakturanummer, och fakturadatum som klagomålet är i fråga om. Vid
bristande överensstämmelse med denna tiodagarsfrist anses Köparen ha godkänt leveransen,
såvida inte denna defekt/klagomålet inte rimligen kunnat identifieras inom denna term och
rapporteras till Goliath inom sju dagar.
10.3 Klagomål befriar inte Köparen från de skyldigheter som anges denne i avtalet.
10.4 Goliaths ansvar är begränsat till kreditering, restoralfritt från avgifter för en defekt Produkt, eller ersättning
av Produkten eller av en del därav, alla frågor efter Goliaths gottfinnande. Goliath avgör om köparen
måste returnera defekta produkter eller med tanke på storleken, EAN-koder på förpackningen. Efter
mottagandet av defekta Produkter, Kommer Goliath utfärda en kreditfaktura inom en vecka efter
kontroll av transporten för beloppet av inköpsvärdet av den defekta Produkter. Eventuella kostnader
som kommer från returförsändelsen bärs av Köparen.
11

Ansvar

11.1 Goliath är inte ansvarigt för skada som uppstår eller som ska uppkomma för Köparen eller tredje parter
närstående
till eller som flödar från efterlevnad av Avtalet eller till eller från att vara i oinisslig med avseende på
det, spärr i händelse av artikel 10 i dessa villkor.
11.2 Om och i den utsträckning Goliath skulle visa sig vara föremål (avtalsmässigt eller juridiskt) för allt
ansvar, begränsas sådant ansvar hela tiden till beloppet av priset på Produkten med avseende på
vilket detta ansvar har uppkommit.
11.3 Goliath är aldrig ansvarigt, varken på grund av lagen eller från Avtal, för följdskador som Köparen eller
en tredje part ådrar sig i fråga om (användningen av) Produkten. Goliath är inte ansvarigt för skada
till följd av brott mot patent, licenser eller andra rättigheter från tredje part.
11.4 Goliath kommer inte att överklaga till ansvarsbegränsningarna som nämns i denna artikel om och i den
mån skadan är den direkta följden av Goliaths uppsåtliga eller grova fel.
11.5 Goliaths ansvar på grund av hänförliga brist i att uppfylla avtalet som det är tänkt i denna artikel uppstår
endast om Köparen omedelbart deklarerar att Goliath inte fallerar skriftligen, och därigenom
fastställer en rimlig sikt för att lösa in den brist och Goliath fortsätter att misslyckas med att uppfylla
sina skyldigheter efter detta också.
12

VÄNTETID OCH HÄVNING

12.1 Om Köparen inte gör det, inte på rätt sätt, eller inte i tid uppfyller någon skyldighet som anges honom i
avtalet, liksom vid (ansökan om ellerbeviljande av) konkurs, indragna betalningar, immobilisering,
likvidation, eller en överföring (oavsett om det är avsett eller inte delvis) av företaget, eller fordringar
av Köparen, har Goliath rätt utan standardmeddelande och utan rättsligt ingripande att antingen
avbryta genomförandet av avtalet, eller att upphäva det helteller delvis, utan Goliath är skyldig att
ge någon ersättning (av skadestånd).
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12.2 Om ett rimligt tvivel uppstår med Goliath angående betalningskapaciteten hos Köparen, då har Goliath
tillstånd att skjuta upp leveransen av Produkten tills Köparen har försedd säkerhet för betalningen
utan rätt till ersättning (av skadestånd).
13

Överföra

13.1 Goliath har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter från Avtalet helt eller delvis till en tredje part,
på villkor Goliath tillkännager detta skriftligen till Köparen och under förbehållet att den förvärvande
parten tar Goliaths plats när det gäller de rättigheter och skyldigheter som överförs helt.
14

FORCE MAJEURE

14.1 I fall en försening inträffar till följd av Force Majeure, har Goliath rätten att avbryta genomförandet av
avtalet utan rättsligt ingripande och/eller att upphäva avtalet helt eller delvis. Köparen informeras
om en sådan förlängning skriftligen och utan några orimliga förseningar. Överskridandet av villkor
till följd av Force Majeure ger inte köparen rätt till fullständigt eller partiellt hämtprov på avtalet–
och inte heller rätt tillersättning (av skadestånd).
14.2 Om Force Majeure varar längre än tre månader, har både Goliath och Köparen rätt att
upphäva avtalet skriftligen, helt eller delvis, i den mån Force Majeure motiverar sådant.
15

Ändringar

15.1 Goliath förbehåller sig rätten att ensidigt ändra och/eller komplettera dessa villkor.
15.2 Modifikationer och/eller tillägg träder i effekt trettio dagar efter tillkännagivande av dessa villkor till
Köparen.
15.3 De ändrade eller kompletterande villkoren är tillämpliga samt på Avtal som redan finns från 30 dagar
efter tillkännagivandet av de ändrade villkoren till Köparen.
16

ANDRA PROVISIONER

16.1 Om någon bestämmelse i dessa villkor och/eller i ett avtal som ingåtts mellan parter visar sig vara ogiltiga
eller upphävs, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor och/eller avtal att behålla sin
fulla verkan och parterna kommer att inleda samråd för att fastställa en ny bestämmelse som ska
ersätta den ogiltiga och/eller upphävbara bestämmelsen, varvid syftet med och tenoren med den
ogiltiga och/eller ogiltigförklarade bestämmelsen kommer att iakttas så mycket som möjligt.
Förstörelse av en bestämmelse genom domstolsutslag lämnar opåverkad giltigheten av de
återstående bestämmelserna.
16.2 Dessa villkor har registrerats hos handelskammaren under registreringsnumret Goliath.
16.3 Vid motsägelser mellan dessa villkor och Avtalet (och/eller specifika leveransvillkor), det som är
etablerat i Avtalet (och/eller specifika leveransvillkor) råder, med undantag för vad som fastställs i
artikel 7.
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16.4 Dessa villkor har upprättats på flera språk. Den (förklaring) i de villkor som har avfattats på det
nederländska språket råder hela tiden över de villkor som har avfattats på ett annat språk.
17

Tvister

17.1 För alla avtal som dessa villkor är tillämpliga på gäller nederländsk lagstiftning. Parterna utesluter
tillämpningen av handelskonventionen från Wien.
17.2 Eventuella tvister mellan parter som gäller från eller är relaterade till dessa villkor eller till erbjudanden,
offerter, och överenskommelser som görs enligt dessa villkor kan i första hand uteslutande lämnas
till den domstol som är behörig att hantera sådant med verkan i Amsterdam.
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