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ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN PORTAL 123ZAKELIJK B.V. 

Artikel 1. DEFINITIES 

123zakelijk de gebruiker van deze Voorwaarden is 123zakelijk B.V., statutair gevestigd te 

Nederhorst den Berg en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 

nummer 80414710. 

Klant  iedere bedrijfs- of beroepsmatig handelende natuurlijk persoon of 

rechtspersoon die ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel en een 

Overeenkomst aangaat met 123zakelijk of waaraan 123zakelijk een 

aanbieding doet, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de 

medeschuldenaar(s) daaronder begrepen, alsmede hun rechtsopvolger(s). 

Koopovereenkomst iedere overeenkomst tussen 123zakelijk en de Klant die wordt gesloten in het 

kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, 

waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik 

gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Leveringsovereenkomst de tussen 123zakelijk en de Klant gesloten overeenkomst met afspraken over 

onder andere de toegang tot de Portal, de door 123zakelijk voor de Klant 

geselecteerde Producten, de daarvoor afgesproken prijzen, de geldigheidsduur 

van deze prijzen en de van toepassing zijnde betalingstermijn.  

Overeenkomst  iedere (leverings)overeenkomst met betrekking tot de toegang tot de Portal en 

het kopen en leveren van Producten, elke wijziging daarvan of aanvulling 

daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter 

uitvoering van die overeenkomst zoals door de Klant en 123zakelijk 

ondertekende offertes.  

Portal de online portal van 123zakelijk B.V. (https://portal.123zakelijk.nl/)  waartoe 

de Klant toegang verkrijgt of heeft verkregen en waarop de Klant Producten 

kan bestellen. 

Product(en) de door 123zakelijk voor de Klant geselecteerde en op haar Portal aangeboden 

Producten. 

Voorwaarden de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de Portal van 

123zakelijk. 

Artikel 2. Toepassing voorwaarden 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen 123zakelijk en de Klant. De 

toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.  

2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk 

met 123zakelijk worden overeengekomen en zijn uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst waarin 

of in verband waarmee zij worden overeengekomen. 

Artikel 3. Verstrekte informatie 

https://portal.123zakelijk.nl/
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3.1 Informatie die door 123zakelijk wordt verstrekt met betrekking tot Producten is geheel vrijblijvend en 

geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant door middel van het plaatsen 

van een bestelling. 

3.2 123zakelijk staat niet in voor de juistheid van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen die 

op de Portal worden weergegeven. Getoonde of verstrekte modellen, foto's of tekeningen zijn slechts 

niet-bindende aanduidingen van de betreffende Producten en kunnen afwijken van het daadwerkelijk te 

leveren Product. 123zakelijk is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen, vergissingen en fouten in 

informatie die 123zakelijk voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst verstrekt. 

3.3 Indien de Klant aantoont dat de eigenschappen van een afgeleverd Product in zodanige mate afwijken 

van de eigenschappen zoals weergegeven in door 123zakelijk aan de Klant verstrekte informatie, 

waardoor van de Klant in redelijkheid niet meer kan worden verwacht dat het Product wordt afgenomen, 

dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het Product 

(gedeeltelijk) te ontbinden ten aanzien van het afwijkende Product. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

4.1 123zakelijk kan een aanbod voor een Leveringsovereenkomst doen aan de Klant. Een door 123zakelijk 

aan de Klant gedaan aanbod voor een Leveringsovereenkomst is geheel vrijblijvend en blijft 30 dagen 

geldig. Indien de Leveringsovereenkomst binnen deze termijn door de Klant niet is geaccepteerd, komt 

deze geheel te vervallen.  

4.2 De Leveringsovereenkomst komt tot stand nadat deze is ondertekend door de Klant en 123zakelijk.   

4.3 Een Koopovereenkomst met betrekking tot de verkoop van Producten door 123zakelijk aan de Klant 

komt tot stand nadat 123zakelijk een door de Klant via de Portal geplaatste bestelling schriftelijk heeft 

bevestigd. 123zakelijk kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden een bestelling van de Klant 

weigeren, bijvoorbeeld indien een of meer bestelde Producten niet voorradig zijn. Nadat 123zakelijk een 

door de Klant geplaatste bestelling schriftelijk heeft bevestigd, kan een bestelling niet meer worden 

geannuleerd door de Klant. 

4.4 Indien een Product (tijdelijk) niet op voorraad is, spant 123zakelijk zich in om een alternatief product 

aan de Klant te leveren. Daarbij tracht 123zakelijk een gelijkwaardig product te leveren dat qua 

specificatie en prijs zoveel mogelijk aansluit bij het oorspronkelijke Product. Op moment dat het Product 

weer op voorraad is, zal 123zakelijk vanaf dat moment de levering van het oorspronkelijke Product 

hervatten. Indien 123zakelijk geen alternatief beschikbaar heeft, zal het zij het Product leveren zodra 

dit weer op voorraad is. 

4.5 123zakelijk kan voorwaarden stellen aan het uitvoeren van een bestelling, waaronder (maar niet beperkt 

tot) een gedeeltelijke of volledige aanbetaling of het stellen van zekerheid. 
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4.6 Iedere Koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende 

beschikbaarheid van de betreffende Producten. 

Artikel 5. Prijzen 

5.1 De prijs die van toepassing is op de door 123zakelijk te leveren Producten staat vermeld op de Portal. 

Prijzen die worden weergegeven op 123inkt.nl, 123schoon.nl, 123led.nl en 123accu.nl, dan wel door 

123zakelijk op andere (media-)kanalen gecommuniceerd worden, zijn niet van toepassing op de 

Overeenkomst en daaraan kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend.  

5.2 De door 123zakelijk in de Leveringsovereenkomst vermelde prijzen voor Producten zijn in euro’s en 

worden exclusief btw, verzendkosten en eventuele andere heffingen weergegeven, tenzij uitdrukkelijk 

anders wordt bepaald.  

5.3 De door 123zakelijk op de Portal vermelde prijzen van Producten zijn in euro’s en exclusief btw. 

Daarnaast wordt de Klant voor het sluiten van een Koopovereenkomst op de Portal geïnformeerd over 

de eventuele verzendkosten en andere heffingen. Het voorgaande geldt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt 

bepaald.  

5.4 123zakelijk heeft na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, doch vóór de aflevering van de 

Producten, het recht de overeengekomen verkoopprijzen te veranderen indien de omstandigheden 

waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd zijn gewijzigd. Onder deze omstandigheden zijn onder meer 

begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en 

buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en 

hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging is de Klant verplicht deze hogere koopprijs te betalen doch 

heeft de Klant het recht de Koopovereenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval 

van ontbinding van de Koopovereenkomst zal 123zakelijk de koopprijs, de verzendkosten en een 

eventueel betaalde verwijderingsbijdrage aan de Klant terugstorten. 

Artikel 6. Betaling  

6.1 De klant ontvangt na afloop van iedere maand waarin de Klant ten minste één Overeenkomst heeft 

gesloten voor de aankoop van Producten een verzamelfactuur. 

6.2 Ter voldoening van de verzamelfactuur zoals in artikel 6.1 van deze Voorwaarden verstrekt de Klant aan 

123zakelijk een doorlopende SEPA-machtiging. 

6.3 Indien de Klant geen SEPA-machtiging aan 123zakelijk verstrekt, of de SEPA-machtiging op enig moment 

heeft ingetrokken, dan ontvangt de Klant een verzamelfactuur met een betalingstermijn van 14 

kalenderdagen. In dat geval is de Klant per verzamelfactuur een vergoeding voor administratiekosten 

verschuldigd van EUR 17,50 excl. btw.  
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6.4 Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. 

De Klant is niet bevoegd tot verrekening en heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens 

123zakelijk op te schorten. 

6.5 Indien de SEPA-machtiging op enig moment niet slaagt, bijvoorbeeld als gevolg van een saldotekort op 

het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer, of als de betalingstermijn van de factuur is 

verstreken, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van 

123zakelijk op de Klant, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. 

6.6 De Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, 

vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende 

wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%. 

6.7 Indien de Klant in verzuim is, komen alle voor 123zakelijk redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging 

van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden 

vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de Klant aantoont dat 123zakelijk minder schade lijdt. 

Indien 123zakelijk de Klant in rechte op betaling aanspreekt, of anderszins in rechte op de naleving van 

de Overeenkomst aanspreekt, dan is de Klant gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure 

daadwerkelijk door 123zakelijk gemaakte kosten, zoals kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en 

griffierechten te betalen indien 123zakelijk geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. 

Artikel 7. Levering 

7.1 Met in achtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de Voorwaarden is vermeld, zal 123zakelijk 

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een 

andere leveringstermijn is overeengekomen.  

7.2 123zakelijk gaat bij het afleveren uit van de door of namens de Klant aan 123zakelijk verstrekte 

gegevens. 123zakelijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste aan 123zakelijk 

verstrekte gegevens. 

7.3 De door 123zakelijk opgegeven aflevertermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de 

Overeenkomst, dan wel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door 123zakelijk van de voor 

uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden. 

7.4 123zakelijk spant zich in om de in artikel 7.1 van deze Voorwaarden opgenomen aflevertermijn zoveel 

als redelijkerwijs mogelijk in acht te nemen, maar de opgegeven aflevertermijn is slechts indicatief. Het 

kan voorkomen dat 123zakelijk wordt verhinderd in gehele of gedeeltelijke nakoming van haar 

verplichtingen jegens de Klant, bijvoorbeeld door overmacht zoals beschreven in artikel 12 van deze 

Voorwaarden. 

7.5 Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft de Klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding 

ter zake. De Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting 
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van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de 

aflevertermijn zodanig is, dat van de Klant in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het 

betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. 

Slechts in dat geval is de Klant gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, 

of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te 

schorten. 

7.6 Aflevering van de Producten geschiedt door bezorging van de Producten op het door de Klant opgegeven 

adres. De Klant draagt er zorg voor dat er ten tijde van de levering iemand aanwezig is om de Producten 

in ontvangst te nemen. Indien er niemand aanwezig is en de Producten worden afgeleverd bij een 

ophaallocatie, dan is de Klant verplicht de Producten daar tijdig op te halen. Kosten die 123zakelijk en/of 

de door haar of de Webshop(s) ingeschakelde vervoerder maakt omdat (i) er niemand aanwezig is of (ii) 

als de Producten niet tijdig worden afgehaald bij een ophaallocatie, zoals extra verzendkosten, 

opslagkosten en administratieve kosten, zullen door 123zakelijk bij de Klant in rekening kunnen worden 

gebracht. 

7.7 De Klant is verplicht de bestelde Producten af te nemen en de Klant kan geleverde Producten niet 

retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.8 123zakelijk kan bestellingen waarbij sprake is van meerdere Producten in verschillende gedeeltes 

leveren. 

7.9 Het risico voor de Producten gaat over op de Klant op het moment van aflevering. 

7.10 Indien de Klant de Producten niet of niet tijdig afneemt, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling 

in verzuim. 123zakelijk is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op 

te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Klant blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, 

vermeerderd met dan geldende wettelijke handelsrente en eventueel door 123zakelijk en/of de 

Webshop(s) te maken kosten, verschuldigd. Indien 123zakelijk de Producten alsnog aan een derde 

verkoopt, kan 123zakelijk besluiten het door de Klant verschuldigde bedrag te verminderen met de 

netto-opbrengst van de verkoop aan die derde. 

7.11 De door 123zakelijk geleverde Producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de Klant en 

niet bestemd voor wederverkoop. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Alle door 123zakelijk geleverde Producten blijven eigendom van 123zakelijk, dan wel van de Webshop(s) 

die de Producten aan de Klant heeft geleverd, totdat alle in verband daarmee verschuldigde bedragen 

volledig aan 123zakelijk zijn betaald inclusief eventueel verschuldigde rente, incassokosten en andere op 

grond van deze Voorwaarden verschuldigde bedragen. 
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8.2 De Klant is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij 123zakelijk of de Webshop(s) 

berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden alsmede de 

Producten te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij de verzekering in ieder geval dekking biedt 

tegen diefstal alsmede brand-, ontploffings- en waterschade. De polis van deze verzekering zal de Klant 

ter inzage geven op eerste verzoek van 123zakelijk. 

8.3 Tot het moment dat het eigendom van de Producten op de Klant is overgegaan, is de Klant niet gerechtigd 

de Producten te vervreemden, te verhuren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. 

8.4 Indien en zolang 123zakelijk eigenaar is van de Producten, zal de Klant 123zakelijk onmiddellijk schriftelijk 

op de hoogte stellen wanneer een derde om welke reden dan ook aanspraak maakt op de Producten of 

een onderdeel daarvan, in het bijzonder indien sprake is van beslaglegging. Bovendien zal de Klant op 

eerste verzoek van 123zakelijk onverwijld mededelen waar de Producten, waarvan 123zakelijk eigenaar 

is, zich bevinden. 

8.5 Indien beslag wordt gelegd op de Producten of een onderdeel daarvan dan wel in geval van (voorlopige) 

surseance van betaling of faillissement van de Klant, zal de Klant onmiddellijk de beslag leggende 

deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van 

123zakelijk. 

8.6 Indien en voor zover de Klant de overeengekomen prijs voor de geleverde Producten niet heeft betaald, 

is de Klant, indien deze de door 123zakelijk geleverde Producten aan een derde heeft vervreemd, verplicht 

op het eerste verzoek van 123zakelijk alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van 

een pandrecht ten behoeve van 123zakelijk op alle vorderingen van de Klant op die derde uit hoofde van 

die vervreemding, zulks onverminderd de overige rechten van 123zakelijk uit hoofde van de Overeenkomst 

of de wet. 

Artikel 9. Klachten 

9.1 De Klant dient de Producten direct na levering te controleren op aanwezigheid van gebreken en te 

controleren of de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst. 

9.2 De Klant is verplicht om een klacht over een zichtbaar gebrek aan een geleverd Product zo snel mogelijk 

en uiterlijk 3 dagen na levering schriftelijk kenbaar te maken aan 123zakelijk. De Klant is verplicht om 

andere klachten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan 123zakelijk kenbaar te maken. Klachten die 

later en/of alleen mondeling door 123zakelijk worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden 

genomen. 

9.3 Voor wat betreft klachten inzake houdbaarheid gebonden Producten (zoals bijvoorbeeld koffie of soep) 

dient de betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. 
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9.4 Na het constateren van enig gebrek aan een Product is de Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, 

verwerking en/of installatie van het betreffende Product onmiddellijk te (doen) staken en om al het 

redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade. 

9.5 De Klant is verplicht om de klachten-/retourprocedure te volgen zoals deze is gepubliceerd op de Portal. 

9.6 Aan het in behandeling nemen van een klacht door 123zakelijk kan de Klant geen rechten ontlenen. Ook 

blijft de Klant gedurende de afhandeling van een klacht onverminderd gehouden aan zijn verplichtingen 

onder de Overeenkomst - waaronder betaling van verschuldigde bedragen - te voldoen. 

9.7 Mocht blijken dat de Klant een onterechte klacht heeft ingediend, dan komen de kosten van het behandelen 

van de klacht, zoals onderzoekskosten, opslagkosten en transportkosten, voor rekening van de Klant. 

Artikel 10. Garantie 

10.1 123zakelijk staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde 

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 

totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen staat 123zakelijk er tevens voor in dat de Producten 

geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik. 

10.2 Een door 123zakelijk, de door haar ingeschakelde Webshop (s), diens toeleverancier, fabrikant of 

importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op 

grond van de Overeenkomst tegenover 123zakelijk kan doen gelden indien 123zakelijk is tekortgeschoten 

in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst. 

10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, 

of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop 123zakelijk geen invloed kan uitoefenen, 

daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de Klant. 

10.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de Producten verkeerd of onzorgvuldig zijn gebruikt. 

Tevens komt iedere garantie te vervallen indien de Klant de schade aan Producten zelf heeft veroorzaakt, 

zelf reparaties heeft verricht of heeft laten verrichten en/of niet het vereiste onderhoud op de juiste wijze 

heeft uitgevoerd. 

Artikel 11.  Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 123zakelijk is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant, waaronder uitsluitend wordt 

verstaan (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover 

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden. 

(ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 123zakelijk aan de 

Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan 123zakelijk toegerekend kunnen worden; en 
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(iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze 

Voorwaarden. 

11.2 Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van 123zakelijk jegens de Klant, 

uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenis als één 

gebeurtenis geldt) beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag dat de Klant in de desbetreffende 

maand, waarin de schade heeft plaatsgevonden, aan 123zakelijk was verschuldigd. 

11.3 Aansprakelijkheid van 123zakelijk jegens de Klant voor indirecte schade, waaronder in ieder begrepen 

gederfde winst, gevolgschade, verlies van gegevens, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 

11.4 123zakelijk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat 123zakelijk 

is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 123zakelijk 

meldt.  

11.6 Tenzij de schade van derden is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 123zakelijk, zal de  Klant 

123zakelijk vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het 

gebruik van) de Producten en zal de Klant 123zakelijk alle schade, waaronder mede begrepen (juridische) 

adviseurskosten, vergoeden die 123zakelijk lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 Indien 123zakelijk door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen 

jegens de Klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de 

overmachtstoestand.  

12.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de 

Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

12.3 In geval van overmacht aan de zijde van 123zakelijk heeft de Klant geen recht op enige 

(schade)vergoeding, ook niet als 123zakelijk als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

12.4 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 

begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop 123zakelijk geen invloed 

kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk 

wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van 123zakelijk 

kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook 

te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, brand, uitsluiting, 

machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door toeleveranciers van 123zakelijk en/of 
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maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te 

verkrijgen vergunning. Tot slot behoren hier ook toe situaties van oorlog, terrorisme en natuurrampen.  

Artikel 13. Verzuim/ontbinding 

13.1 Indien de Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige 

Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim 

en is 123zakelijk gerechtigd: 

(i) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te 

schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;  

(ii) die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder dat 123zakelijk tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan 

123zakelijk overigens toekomende rechten.  

13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Klant, stillegging of liquidatie 

van het bedrijf van de Klant, dan wel indien de Klant een natuurlijke persoon is onder curatele stelling, 

zullen alle Overeenkomsten met de Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij 123zakelijk aan de Klant 

binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te 

verlangen, in welk geval 123zakelijk zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de 

betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd 

de aan 123zakelijk overige toekomende rechten.  

13.3 In elk van de in artikel 13.1 en 13.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van 123zakelijk op de 

Klant onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle 

Producten waarvan 123zakelijk nog eigenaar is en heeft 123zakelijk het recht om de terreinen en 

gebouwen van de Klant te betreden, teneinde die Producten in bezit te nemen. 

Artikel 14. Slotbepalingen 

14.1 De Klant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen schriftelijk ter kennisgeving aan 123zakelijk 

door te geven. 

14.2 Alle kosten door 123zakelijk  gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijk 

en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van de Klant.  

14.3 123zakelijk is gerechtigd om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie 

zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende Overeenkomst met 123zakelijk.De 

Klant wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 
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14.4 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens 

Koopverdrag is uitgesloten. Eventuele geschillen zullen worden zullen worden onderworpen aan het 

oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland. 

 


