
ALGEMENE VOORWAARDEN BUNNIK CREATIONS B.V. – BLEISWIJK 

 
Artikel 1: definities  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

a. Bunnik : Bunnik Creations B.V.; 

b. Wederpartij : degene met wie Bunnik een overeenkomst – in welke vorm dan ook – aangaat; 

c. Overeenkomst : de overeenkomst met betrekking tot de levering van producten, 

  het transporteren van goederen of het verrichten van diensten. 

 
Artikel 2: toepasselijkheid  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Bunnik en de 

wederpartij waarop Bunnik deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, inclusief 

door Bunnik gedane aanbiedingen en tussen Bunnik en wederpartij gesloten overeenkomsten, 

alsmede de uitvoering daarvan.  
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. 

 
Artikel 3: aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst  

1. Alle aanbiedingen en offertes van Bunnik zijn vrijblijvend.  
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van uitdrukkelijke acceptatie door Bunnik van de 

door wederpartij geplaatste order.  
3. Overeenkomsten dienen of schriftelijk of via elektronische weg w.o. E-mailverkeer, faxverkeer e.d. 

vastgelegd en bevestigd te worden.  
4. De prijs in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, 

waaronder: transportkosten, kosten van emballage of kwaliteitscontrole, invoerrechten, 

publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering 

geldende prijs van Bunnik bepalend zijn.  
5. Bunnik is bevoegd evenredig hogere kosten in rekening te brengen dan overeengekomen, indien 

deze sinds de vaststelling van de prijs door omstandigheden, niet de wil van Bunnik afhankelijk, 

zijn toegenomen. Ingeval Bunnik de hogere prijs in rekening brengt binnen drie maanden nadat de 

overeenkomst tot stand is gekomen is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op die grond te 

ontbinden. 

 
Artikel 4: levering en transport  

1. Levering vindt plaats af bedrijf Bunnik of door of vanwege Bunnik op het adres van wederpartij 

tenzij anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten op 

de wederpartij over.  
2. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als een fatale termijn. Indien een leveringsdatum is 

overeengekomen, betreft dit een streefdatum. 

 
Artikel 5: verpakking/emballage  

1. Eenmalige verpakking is begrepen in de kostprijs en wordt niet teruggenomen.  
2. Al het overige verpakkingsmateriaal en emballage blijft eigendom van Bunnik.  
3. Bunnik is gerechtigd de wederpartij voor meermalige verpakkingen en ander duurzaam materiaal 

een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk 

op de factuur wordt vermeld.  
4. De wederpartij is verplicht binnen veertien dagen na levering de verpakking en emballage – niet 

zijnde eenmalige verpakkingen – op eigen kosten in goede staat aan Bunnik te retourneren.  
5. Karren, rolcontainers en meermalige pallets dienen direct geretourneerd te worden, tenzij anders is 

overeengekomen. Het is wederpartij verboden voornoemde verpakkingen/emballage etc. voor 

eigen gebruik aan te wenden of aan derden mee te geven. 



Artikel 6: betaling  
1. Betaling van de door Bunnik verzonden facturen dient, zonder aftrek , korting of verrekening, te 

geschieden binnen de termijn na factuurdatum, zoals vermeld op de factuur.  
2. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta ten kantore van Bunnik of door storting ten gunste 

van een door Bunnik aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of 

reclames in de zin van artikel 8 schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.  
3. De wederpartij kan ook een machtiging tot automatische incasso tekenen. U ontvangt dan twee 

werkdagen voor de uitvoering van de incasso een vooraankondiging op het door de wederpartij 

opgegeven emailadres. De wederpartij draagt dan zorg voor voldoende saldo op de bankrekening, 

indien dit niet het geval is is lid 4 van toepassing.  
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft de betaling binnen de voornoemde termijn te voldoen dan 

wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij een rente verschuldigd van een (1) 

procent per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke 

handelsrente geldt. Voorts is Bunnik in dat geval gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke 

incasso kosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,- aan de 

wederpartij in rekening te brengen. Tevens zullen gerechtelijke en/of executiekosten, aan de 

wederpartij in rekening gebracht worden.  
5. Bunnik is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar producten.  
6. Bunnik heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats 

in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte op de 

hoofdsom. 

 

Artikel 7: garanties en klachten  
1. Bunnik waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden voldoen 

aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstallaties, 

die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen.  
2. Afgegeven monsters dienen slechts ter indicatie, hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten 

worden ontleend. Bij bestelling wordt de wederpartij geacht minimaal 2% breukverlies te 

aanvaarden.  
3. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht van het 

geleverde, rekening houdend met lid 2 van dit artikel, moeten uiterlijk binnen twee dagen na 

aflevering telefonisch/mondeling aan Bunnik kenbaar worden gemaakt, welke melding binnen acht 

dage na aflevering bij aangetekende – uitvoerig gedocumenteerde – brief aan Bunnik moet worden 

bevestigd.  
4. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen 

twee dagen) na constatering telefonisch/mondeling aan Bunnik kenbaar te worden gemaakt, welke 

melding binnen acht dagen na aflevering bij aangetekende – uitvoerig gedocumenteerde – brief aan 

Bunnik moet worden bevestigd.  
5. Klachten met betrekking tot producten die gebruikt zijn in een andere dan de originele staat en/of 

zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd of veranderd vallen buiten de garantie.  
6. Voorwaarde voor het in behandeling nemen van klachten is bovendien dat zij steeds op een 

zodanig tijdstip aan Bunnik worden medegedeeld dat Bunnik de producten kan controleren. Indien 

dat niet het geval is, is Bunnik op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de wederpartij 

gestelde schade.  
7. Wanneer wederpartij en Bunnik het na een klacht niet eens worden over een minnelijke oplossing, dan 

moet de wederpartij een beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige die een 

expertiserapport opmaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van Bunnik indien de klacht 

gerechtvaardigd is en voor rekening van de wederpartij indien de klacht ongegrond is.  
8. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot 

afkeuring door de wederpartij van de gehele levering. 



 

Artikel 8: aansprakelijkheid  
1. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering wordt uitgesloten, tenzij de uiteindelijk 

overeengekomen leveringsdatum met meer dan zeven dagen worden overschreden. In laatstgenoemd 

geval dient Bunnik schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de wederpartij aan Bunnik een 

redelijk termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.  
2. De vergoeding door Bunnik van de eventueel door de wederpartij geleden schade ingeval van een 

conform artikel 7 ingediende klacht zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde, 

waar de klacht die terecht blijkt te zijn betrekking op heeft.  
3. Bunnik is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
4. De wederpartij vrijwaart Bunnik voor aanspraken van derden welke verband houden met de door 

Bunnik geleverde producten. 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

 

1. De door Bunnik geleverde zaken blijven het volledige en uitsluitende eigendom van Bunnik totdat 

de wederpartij al haar verplichtingen uit en/of in verband met alle met Bunnik gesloten 

overeenkomsten volledig is nagekomen, onder welke verbintenissen in ieder geval zijn begrepen, 

maar welke niet zijn beperkt tot:  
- voldoening  van de koopprijs voor (alle) door Bunnik geleverde en te leveren zaken;  
- de voldoening van de vergoeding voor door Bunnik verrichte werkzaamheden, en;  
- de voldoening van eventuele vorderingen op grond van artikel 6:74 van het burgerlijk wetboek 

voortvloeiende uit de hiervoor genoemde tussen partijen gesloten overeenkomsten.  
2. Ten aanzien van door Bunnik afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud 

vallen, is het de wederpartij slechts toegestaan deze zaken aan derden door te verkopen in het kader 

van de normale bedrijfsvoering en onder voorwaarde van onverwijlde voldoening aan Bunnik van de 

doorverkochte zaken en is het wederpartij niet toegestaan deze op enigerlei wijze te bezwaren en/of 

daarop beperkte rechten te vestigen.  
3. Indien de wederpartij zijn contractuele verplichtingen tegenover Bunnik niet nakomt of er gegronde 

vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is Bunnik te allen tijde gerechtigd afgeleverde zaken waarop 

het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de 

wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle 

medewerking te verlenen.  
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of 

doen gelden, is de wederpartij verplicht Bunnik daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.  
5. De Wederpartij verplicht zich tegenover Bunnik:  

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, 

ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en op eerste daartoe strekkend verzoek de polis van 

deze verzekering ter inzage te geven;  
- alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste daartoe strekkend verzoek te verpanden aan 

Bunnik op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;  
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken en gemerkt te houden als eigendom van 

Bunnik en deze afgescheiden te houden van voorraden van zichzelf en van derden. 

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom  
1. Bunnik heeft voor een gedeelte van de door haar geleverde producten een octrooi- merken- of 

licentierecht verworven. De wederpartij zal deze rechten respecteren en, behoudens 

schriftelijke toestemming van Bunnik, geen producten gaan of laten produceren die voor wat 

betreft de vormgeving en samenstelling onder de door Bunnik verworden rechten vallen. 

 

Artikel 11: transport voor derden  
1. Op het vervoer voor derden van goederen, die niet door Bunnik zijn geleverd, zijn de 

Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) van toepassing, zoals uitgegeven door de 

Stichting Vervoeradres.  
2. Mochten de Algemene Vervoerscondities 2002 in de toekomst wijzigen dan zullen de meest 

recent vastgestelde Algemene Vervoerscondities van toepassing zijn. 



 

Artikel 11: overmacht  
1. Partijen zijn in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.  
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere omstandigheid vallende 

buiten de directe invloedssfeer van Bunnik, waardoor nakoming van de overeenkomst in 

redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals, maar niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, 

extreme weersomstandigheden, werkstaking, brand, bedrijfsstoringen, ziekten en plagen, 

inkrimping productie, stagnatie in het vervoer of overheidsmaatregelen, alles ongeacht of deze 

omstandigheid zich voordoet in het bedrijf van Bunnik danwel enig ander bedrijf dat door Bunnik 

bij de uitvoering van deze overeenkomst direct of indirect is betrokken.  
3. Bunnik heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) 

nakoming verhindert, intreedt nadat Bunnik zijn verplichtingen had moeten nakomen.  
4. Voor zover Bunnik ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bunnik gerechtigd 

om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. 

Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 12: geheimhouding  
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der 

partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de 

andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.  
2. In afwijking van het eerste lid is Bunnik gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een 

gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens wederpartij verschafte gegevens en 

informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de 

overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang 

kunnen zijn in haar verdediging. 

 

Artikel 13: toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze  
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Bunnik en wederpartij is Nederlands recht van 

toepassing.  
2. Alle geschillen tussen Bunnik en wederpartij, worden – tenzij de kantonrechter bevoegd is – 

beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bunnik zijn vestigingsplaats heeft. 

Niettemin heeft Bunnik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 

rechter. 


