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Artikel 1 - Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Maryvo: Maryvo International B.V., statutair gevestigd te [5482 TK] Schijndel, aan de Van Leeuwenhoekweg 40, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;
2. Klant: de natuurlijke persoon- of rechtspersoon met wie Maryvo een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking aangaat dan wel aan wie Maryvo een aanbieding doet;
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Maryvo en Klant en elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
4. Zaken: alle stoffelijke goederen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Klant (zullen) worden (af)
geleverd;
5. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
6. Eigen Merken: dat zijn merken waarvan Maryvo of De Wit Schijndel B.V. de merkhouder is waaronder,
doch niet uitsluitend, Bardani, Safarica, DWS Outdoor, DWS Sport, DWS Camping.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Maryvo en op welke tot stand gekomen
overeenkomst tussen Maryvo en Klant, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten. Deze
Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanbiedingen van Maryvo in haar webshop, alsmede op de
daaruit voorvloeiende Overeenkomsten die met Maryvo worden gesloten.
2. Door aanvaarding van een door Maryvo gedaan aanbod, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid
van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk door Maryvo van
de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Maryvo. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
4. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden door
Maryvo worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 – De Aanbieding
1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Maryvo gedaan zijn vrijblijvend
en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeldt in folders, prijscouranten, etc. zijn vrijblijvend. Wordt een
vrijblijvend aanbod door Klant aanvaard, dan heeft Maryvo het recht om het aanbod te herroepen.
2. Aanbiedingen en toezeggingen van door Maryvo ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/
of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Maryvo schriftelijk zijn bevestigd.
3. Het staat Maryvo volledig vrij om orders van een Klant al dan niet te accepteren.
Artikel 4 - Overeenkomst
1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Maryvo een aanbod of bestelling van Klant
schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Maryvo begint met de uitvoering van de Overeenkomst; of
(3) op het moment dat Maryvo voor de betreffende Overeenkomst aan Klant een factuur zendt.
2. Door Maryvo geaccepteerde orders van Klant worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn.
Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Maryvo gekweten door levering van de
gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.
3. Alle opgaven door Maryvo van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg
gedaan. Maryvo staat er echter niet voor in, dat er zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties,
folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Maryvo, binden Maryvo niet.
Getoonde of verstrekte (proef)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de
betreffende zaken. Slechts indien de Klant aantoont dat de afgeleverde zaken zodanig afwijken van de
opgaven van Maryvo of van de (proef)modellen of tekeningen, dat de Klant niet meer in redelijkheid tot
afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 5 – De Prijs
1. De prijzen, zoals vermeld in aanbiedingen, offertes, publicaties en folders van Maryvo, zijn gebaseerd op
de ten tijde van het drukken van het document geldende omstandigheden. De prijzen zijn richtlijnen en
binden Maryvo niet.
2. De aan Klant geleverde zaken worden berekend tegen de prijzen van Maryvo voor de betreffende zaken
geldend op de dag van Levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening
gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Klant het
recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zo spoedig mogelijk nadat Klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Klant is niet gerechtigd om de
overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen
of vrachttarieven.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele
overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering
gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de zaken voor rekening van
Klant.
Artikel 6 - Leveringstermijnen
1. Een door Maryvo opgegeven of overeengekomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het
sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van
Klant dan wel van derden (toeleveranciers), op de door die Klants dan wel derden (toeleveranciers) aan
Maryvo verstrekte gegevens. De aflevertermijnen zullen door Maryvo zoveel mogelijk in acht worden
genomen. Aflevertermijnen zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen. In geval van niet-tijdige
levering is Maryvo eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Klant, waarbij een nadere en
redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Klant onverminderd tot afname is verplicht.
2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Maryvo in overleg treden met Klant over nakoming
c.q. ontbinding van de Overeenkomst. Klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade,
indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventuele door Maryvo te vergoeden schade zal
nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig,
niet-juist of niet-volledig geleverde zaken en met in achtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9:
aansprakelijkheid.
Artikel 6a - Levering, risico-overgang
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Maryvo te
Schijndel. De af te leveren zaken zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor
rekening en risico van Klant.
2. Indien en voor zover Maryvo zorg draagt voor het transport van de zaken, dan doet dat geen afbreuk aan
het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Maryvo bepaald. Klant is verplicht
de zaken op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
3. Indien Maryvo, al dan niet in opdracht van de Klant, het transport van de zaken regelt, is Maryvo vrij in
de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als Maryvo tevens zorg draagt voor
een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal Klant de zaken
desgewenst aanvullend verzekeren.
4. Vanaf het moment dat de zaken voor rekening en risico van Klant zijn, draagt Klant zorg voor afdoende
verzekering van de zaken tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal,
beschadiging en/of het tenietgaan van de zaken.
5. Maryvo heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen
tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Maryvo is gerechtigd
om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
6. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Klant wordt uitgesteld, Klant om
leveringen in gedeelten verzoekt en/of zaken niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de zaken
desondanks op Klant over met ingang van het moment dat deze zaken in de administratie en/of de
opslagruimte van Maryvo als ‘goederen van Klant’ zijn geïdentificeerd. Maryvo is vanaf dat moment gerechtigd om de zaken aan Klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering
en/of andere extra kosten zijn voor rekening van Klant.
7. Indien de Klant de zaken niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Maryvo is in
dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan of deze aan een derde te
verkopen. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop
aan deze derde.
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
1. Indien Maryvo zaken aan de Klant levert die Maryvo van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt
de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals
gesteld door die toeleveranciers. Maryvo is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de

Klant gehouden dan waarop Maryvo ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.
2. De garantie op Maryvo ‘s Eigen Merkartikelen houdt in dat zaken, die materiaal-, fabricage- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn, naar keuze van Maryvo gratis worden gerepareerd,
vervangen of dat de koopprijs van deze zaken aan de Klant wordt gerestitueerd. De garantietermijn is
afhankelijk van de zaak en wordt door Maryvo per zaak (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van Maryvo en dient bij Maryvo te worden ingeleverd.
3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of
door enige van buitenaf komende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door of
voor rekening en risico van Klant.
4. Geen recht op garantie bestaat indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of indien zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Maryvo enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan
de zaak zijn verricht c.q. aangebracht tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het
in gebruik nemen van de zaak, dit naar het oordeel van Maryvo. Hetzelfde geldt als zaken niet volgens
voorschrift worden behandeld en/of gereinigd. Geen recht op garantie bestaat verder in geval van geringe
afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze de waarde en de functionaliteit van de
zaken niet van belang zijn. Een aanspraak bestaat evenmin indien de gebreken van de zaak zijn terug te
voeren op natuurlijke slijtage.
5. Om een beroep op de door Maryvo gegeven garantie te doen, dient de Klant de Return merchandise
authorization procedure (RMA-procedure) van Maryvo te volgen. Maryvo neemt het beroep enkel in
behandeling indien de RMA-procedure is gevolgd. Dit houdt in dat de Klant de fout bij Maryvo dient te
melden en autorisatie dient te vragen voor het retourneren van de zaak. Maryvo zal het verzoek beoordelen en aangeven of zij de zaak op de plaats waar de zaak zich bevindt of door middel van retourzending
wil onderzoeken. In beide gevallen dient de Klant Maryvo binnen veertien (14) dagen na ontvangst van
het beroep op de garantie in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken. Bij gebreke daarvan
kan de Klant geen rechten ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Klant
een verval van diens rechten op garantie niet naar het oordeel van Maryvo, zou rechtvaardigen. Indien
de retournering wordt geaccepteerd zal Maryvo de zaak een RMA-code toekennen. Dit nummer dient te
worden vermeld op de verpakking van de zaak.
6. Indien Maryvo onder de garantie materiaal-, fabricage- en/of confectiefouten heeft doen herstellen,
het desbetreffende zaak heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar
garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Maryvo niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn
gehouden.
7. Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een zaak verstrekt, dan
garandeert Maryvo dat het betreffende zaak de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten
gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijke zaak. Deze termijn zal in geen
geval langer zijn dan 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de
geldende voorschriften voor het betreffende zaak. Ingeval de zaak binnen deze garantietermijn gebrekkig
blijkt te zijn, zal Klant het aan Maryvo retourneren. Maryvo draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging
van het gebrekkige zaak. Tot meer dan dat is Maryvo niet gehouden. In geen geval is Maryvo gehouden
tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van zaken gedurende de
garantietermijn.
8. Van een garantie ter zake van de behandeling, de eigenschappen, de kwaliteit, de samenstelling en de
toepassingsvorm- en mogelijkheden, in de meest ruime zin van het woord, van de zaken en diensten
door Maryvo te leveren of door Maryvo geleverd, welke deel uitmaken van de door Maryvo met de
klant gesloten overeenkomst, is slechts sprake indien en voor zover deze schriftelijk is vastgelegd. Onze
garantie strekt ook niet verder dan hetgeen schriftelijk is gegarandeerd.
9. Op natuurproducten wordt geen garantie verstrekt voor zover het zaken zijn die inherent zijn aan het
betreffende natuurproduct. Voor hout betreft dat bijvoorbeeld kleine scheuren, spleten en kieren, harskernen, kwasten, gering en/of gebruikelijk kleurverschil en afwijkende nervatuur.
10. Garantiegevallen die reeds door Maryvo in behandeling zijn genomen leiden niet tot verlenging van de
garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.
11. Na het constateren van enig gebrek is Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of
installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke
te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
12. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Klant geen rechten ontlenen.
13. Voor wat betreft klachten inzake houdbaarheidsgebonden zaken (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen)
dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden.
Artikel 7a - Keuring, ruilen en reclame
1. Klant dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste zaak,
juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.).
Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Klant daarop geen beroep meer doen
indien hij Maryvo daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk
en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Klant’s recht van reclame, indien hij onvoldoende
medewerking verleent aan Maryvo ’s onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Klant zal
Maryvo in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
2. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van
Klant. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur,
maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
3. Ruilen (waaronder mede begrepen retournering van een van Maryvo gekochte zaak tegen restitutie van
de koopprijs daarvan) is altijd mogelijk binnen 14 dagen na aflevering. Maryvo is alleen gehouden een
verzoek tot ruilen te honoreren indien de Klant binnen deze periode dit verzoek doet en tegelijkertijd
overlegt:
- betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van de gekochte zaak;
- het ongebruikte en onbeschadigde, complete zaak;
- de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van de zaak;
- het complete niet ingevulde garantiebewijs.
4. Niet geruild worden: aan uiterste houdbaarheid gebonden zaken en zaken welke uit de oorspronkelijke
verpakking zijn gehaald.
5. Maryvo is niet gehouden gekochte zaken te ruilen, indien de zaak, naar het oordeel van Maryvo, gebruikt
of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.
6. Afgeprijsde zaken worden niet geruild en/of gecrediteerd.
7. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
8. Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen,
dan zal Maryvo de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkige
zaak, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze
van Maryvo. Maryvo is niet aansprakelijk voor enige door Klant geleden schade ter zake van gebrekkige
zaken.
Artikel 8 - Betaling
1. Betaling aan Maryvo dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Maryvo aan te
geven wijze.
2. De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting.
Maryvo is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen
die Maryvo of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Klant.
3. Vindt betaling niet plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Maryvo is
gerechtigd om in geval van facturen welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in
de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke
Incassokosten met een minimum van € 40,-. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van
Klant terstond opeisbaar en is Klant verplicht tot vergoeding aan Maryvo van een vertragingsrente over
verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met
twee (2) procentpunten. Daarnaast is Klant aan Maryvo een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk
aan 3% van het openstaande factuurbedrag.
4. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Klant haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle
vorderingen van Maryvo op Klant terstond opeisbaar en is Klant verplicht op eerste verzoek van Maryvo
terstond genoegzame en in de door Maryvo gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te
vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Klant daar niet aan heeft voldaan, is Maryvo
gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
5. Indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden
gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500,-.
6. Klant kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na
afloop van die termijn wordt Klant geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur. Betalingen
door of vanwege de Klant strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde
van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Klant.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
1. De aansprakelijkheid van Maryvo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Maryvo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
daarbij een redelijke termijn stelt om de tekortkoming te kunnen zuiveren en Maryvo ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
2. De totale aansprakelijkheid van Maryvo, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde netto prijs of factuurwaarde van de betreffende zaak dat tot de aansprakelijkheid van Maryvo heeft geleid. In geen geval zal
de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Maryvo in voorkomende gevallen uitkeert. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de aantoonbare redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van Maryvo aan de
overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst
wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan de Klant;
b. materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
c. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
d. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
3. Aansprakelijkheid van Maryvo voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnaties
en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
4. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo
spoedig mogelijk [uiterlijk zes maanden] na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Maryvo meldt.
5. De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op
vrijwaringen.
6. De Klant vrijwaart Maryvo en medewerkers van Maryvo voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder
voor aanspraken van derden wegens zaak aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een andere
zaak dat door de Klant aan een derde geleverd is en alsmede bestond uit door Maryvo geleverde mate-

rialen.
7. Maryvo is niet aansprakelijk voor enige letselschade of schade aan zaken van de Klant welke voortvloeien uit gebruik van de zaken van Maryvo .
8. Maryvo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens Klant kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de nietondergeschikten voor wier gedragingen Maryvo ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Maryvo.
9. Iedere aansprakelijkheid van Maryvo jegens Klant vervalt na verloop van 1 jaar nadat de zaken aan Klant
zijn geleverd.
10. Maryvo is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en
toedoen van Maryvo, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt
dat deze redelijkerwijze niet van Maryvo kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of
bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen
met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Maryvo ingeschakelde
derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen,
transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Maryvo kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Maryvo had
moeten leveren.
11. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid
de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen
zijn gehouden. Artikel 7 lid 5 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 10 - Ontbinding
1. Indien Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de
overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, is Maryvo naar haar keuze gerechtigd,
zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Maryvo op Klant in die gevallen terstond opeisbaar.
2. In geval van ontbinding is Klant verplicht om Maryvo de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke
schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.
3. In geval van ontbinding is Klant verplicht om op het eerste verzoek van Maryvo de geleverde zaken
voor rekening en risico van Klant retour te zenden aan Maryvo. Maryvo is gerechtigd haar schade te
verrekenen met een terug te betalen koopsom.
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Maryvo behoudt zich het eigendom voor van de zaken, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
a. de door Klant verschuldigde prestaties voor alle door Maryvo geleverde of te leveren zaken; én
b. alle vorderingen van Maryvo op Klant wegens het tekortschieten van Klant in de nakoming van zijn
verplichtingen.
2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Klant geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
3. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien Maryvo
naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet na zal komen, is Maryvo
gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
Klant verleent Maryvo reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Klant
in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Klant het bepaalde in dit artikellid niet op eerste
verzoek nakomt, verbeurt Klant aan Maryvo een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door
Klant aan Maryvo verschuldigde bedrag per dag.
4. Klant is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, indien en voor zover noodzakelijk,
door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In
geval van doorverkoop door Klant, is Klant gehouden deze zaken eveneens en slechts onder beding van
dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt
voor de situatie waarin Klant in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Klant is niet bevoegd de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste
zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
5. Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Maryvo te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s
(waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste
verzoek van Maryvo zal Klant kopieën verstrekken aan Maryvo van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
6. Klant is voorts verplicht om op eerste verzoek van Maryvo:
• eventuele vorderingen van Klant op verzekeraars betreffende de zaken bedoeld in dit artikel aan Maryvo
te verpanden; en/of
• eventuele vorderingen van Klant op haar debiteuren betreffende de zaken bedoeld in dit artikel aan
Maryvo te verpanden; en/of
• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Maryvo wenst te treffen
ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen Klant niet
onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.
7. Indien en zolang Maryvo eigenaar van de zaken is, zal de Klant Maryvo onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt
gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de Klant Maryvo op Maryvo ’s eerste verzoek
mededelen waar de zaken, waarvan Maryvo eigenaar is, zich bevinden.
8. Bij beslag op (een deel van) de zaken, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Klant,
zal de Klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de
(eigendoms)rechten van Maryvo.
Artikel 12 - Intellectuele eigendom
1. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, teksten, tips
voor gebruik van producten, en overig(e) (rechten van) intellectueel eigendom., die door Maryvo aan Klant
worden verstrekt blijven eigendom van Maryvo. Klant is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een
ander doel dan waarvoor deze aan Klant ter beschikking zijn gesteld.
2. Klant is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze
aan Klant bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal
deze bescheiden op eerste verzoek van Maryvo onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter
te houden.
3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen,
bestekken, offertes, ontwerpen, teksten, tips voor gebruik van producten, etc. – is Klant gehouden om
Maryvo alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde
omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze
exclusief voor Klant zijn gemaakt.
4. Klant is niet gerechtigd om handels- en/of merknamen die eigendom zijn van Maryvo onderdeel te laten
zijn van een handelsnaam of domeinnaam die gebruikt wordt door Klant.
Artikel 13 - Distributiekanalen
1. Maryvo verkoopt de zaken met merken van Maryvo uitsluitend aan de Klant voor de directe verkoop aan
de consument/eindgebruiker. De Klant mag de zaken met merken van Maryvo niet aan wederverkopers/
tussenhandel verkopen. Dit verbod ziet niet op doorverkoop aan een onderneming waarmee de Klant
in een groep is verbonden. Wanneer de Klant de zaken via internet aan consumenten/eindgebruikers
verkoopt dan mag dat alleen via de eigen website van de Klant. Het moet daarbij voor de bezoeker van
de website van de Klant meteen duidelijk zijn dat hij niet op de website van de merkhouder is.
2. De Klant mag de zaken met Eigen Merken van Maryvo ook niet via veilingsites en/of online marktplaatsen
verkopen. De Klant mag de zaken met Eigen Merken van Maryvo ook niet verkopen via online platforms/
etalages.
3. Wanneer een Klant in strijd handelt met hetgeen in lid 1 en 2 van dit artikel is bepaald dan is het Maryvo
toegestaan om alle leveringen aan Klant met onmiddellijke ingang op te schorten en/of overeenkomsten
te ontbinden. De Klant verbeurt tevens een boete van € 200,- per overtreding, onverminderd het recht
van Maryvo om een volledige schadevergoeding te vorderen van de Klant.
Artikel 14 - Conversie, uitleg en adreswijziging
1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op
enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua
inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
kan worden gedaan.
2. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
3. Indien Maryvo op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt
dit niet mee dat Maryvo afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
4. Klant is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Maryvo te melden. Zaken, die afgeleverd
zijn aan het bij Maryvo laatst bekende adres van Klant, worden geacht door Klant te zijn ontvangen.
Artikel 15 – Persoonsgegevens
1. Maryvo verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van door haar overeengekomen contractuele verplichtingen op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Daarbij volgt zij de in Nederland geldende wet- en
regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend) de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de
Nederlandse Uitvoeringswet.
2. Alle informatie met betrekking tot de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, zijn neergelegd in de privacyverklaring van Maryvo. De privacyverklaring is op de website van Maryvo na te lezen,
op https://www.maryvo.com/privacy/
3. Indien sprake is van wijzigingen in de (Europese) privacywet- en regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens, is De Wit gerechtigd deze Voorwaarden en haar privacy voorwaarden zoals neergelegd in de privacyverklaring, te wijzigen.
Artikel 16 - Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Maryvo en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting van anderen bevoegd kennis te nemen van eventuele
geschillen tussen Maryvo en Klant. Dit laat onverlet het recht van Maryvo om een geschil aanhangig te
maken bij de rechtbank van plaats waar Klant is gevestigd of kantoor houdt.
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