ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RACE WINNING BRANDS EUROPE B.V., gevestigd te Nieuw Vennep,
Nederland.
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 Onder koper wordt verstaan degene, die de order heeft gegeven; onder verkoper degene die de order heeft
aanvaard. Verkoper: welke gebruiker is van deze voorwaarden; Race Winning Brands Europe B.V.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een koper.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
ARTIKEL 3. OFFERTES
3.1 Offertes van verkoper zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte. Tenzij
anders vermeld.
3.2 In offertes van verkoper genoemde levertijden en andere voor door verkoper te verrichten prestaties zijn
slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of
ontbinding.
3.3 Door verkoper opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale
werktijden en exclusief vervoers , verpakkings , afleverings en installatiekosten, BTW en andere heffingen van
overheidswege.
3.4 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor verkoper tot levering van een gedeelte
van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch
geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3.5 Verkoper is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper
schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
ARTIKEL 4. LEVERING EN DEELLEVERING
4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen, van waar ook ter wereld, af magazijn, af fabriek of
af depot. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het
moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
4.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden
afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden
gesteld.
4.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat
geval de opslagkosten verschuldigd zijn.
4.4 Het is verkoper toegestaan, na koper hiervan schriftelijk van op de hoogte te hebben gesteld, verkochte
zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de
zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5 Emballage, indien nodig, zulks ter beoordeling van de verkoper, wordt tegen kostprijs berekend en niet
teruggenomen.
4.6 De goederen zijn vanaf het tijdstip, dat zij de verkopers magazijn, fabriek of depot verlaten voor het risico
van de koper, ook in geval van franco levering. Voor verzendingen ten aanzien waarvan de koper zulks verlangt,
wordt door verkoper een transportverzekering gesloten. Deze transport-verzekering wordt alleen afgesloten
indien verkoper hiervoor een schriftelijke opdracht van de koper heeft ontvangen. De kosten voor deze
transport verzekering zijn voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD
5.1 Door verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Indien
de opgegeven levertijd, door welke reden dan ook, niet nagekomen kan worden zal verkoper koper schriftelijk
informeren.
5.2 Bij niet tijdige levering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een
redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
5.3 De door verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betalingsmiddelen
in haar bezit zijn. Bij het aanbrengen van een tussentijdse wijziging in de order, wordt de levertijd
overeenkomstig verlengd.
ARTIKEL 6. TECHNISCHE EISEN ENZ.
6.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is verkoper er niet
verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften
die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
6.2 Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken
van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk en
schriftelijk te worden gemeld.
ARTIKEL 7. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te
zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het
monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het
getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
ARTIKEL 8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Een overeenkomst tussen verkoper en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden door de verkoper in
de volgende gevallen: a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis
komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b.
indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is
verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.
8.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt,
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 9. GARANTIE
9.1 De garantieduur is 1 maand vanaf factuurdatum. De garantie is beperkt tot de omruiling van het artikel. De
garantie omvat geen arbeidskosten of andere onkosten die uit de omruiling van het artikel voortvloeien.
Genoemde garantie is niet van toepassing indien het artikel wordt ingezet voor race-doeleinden of onderhevig
is geweest aan wangebruik, misbruik, ondeugdelijke en/of foutieve
toepassingen, verwaarlozing (inclusief
maar niet beperkt tot onjuist en/of gebrekkig onderhoud), ongevallen, foutieve installatie, wijzigingen (inclusief
maar niet beperkt tot gebruik van ongeoorloofde onderdelen) of aanpassingen of reparatie uitgevoerd door
ondeskundige personen.
9.2 Alle door verkoper geleverde producten dienen direct na ontvangst door koper, zoals genoemd in Artikel 12
van deze voorwaarden, en dus voor installatie gecontroleerd te worden op gebreken en/of
onvolkomendheden.
9.3 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de
garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, welke het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding slechts in
aanmerking komt het bedrag waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche
geldende gebruiken, verzekerd had behoren zijn. Daarbij gelden de volgende beperkingen: a. verkoper is
nimmer aansprakelijk voor, zowel directe- als indirecte schade verbandhoudend met het gebruik van artikelen
van verkoper; b. verkoper is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken; c. verkoper is nimmer
aansprakelijk voor schade ontstaan door niet of niet tijdige levering van artikelen; d. verkoper is nimmer
aansprakelijk voor schade als gevolg van adviezen door medewerkers van verkoper gegeven met betrekking tot
kwaliteit, uitvoeringsnormen, afmetingen, toepassingen en anderszins gegeven adviezen; e. verkoper is nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder gederfde winst) van koper of derden.
10.2 Koper vrijwaard verkoper voor aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens verkoper terzake het
gebruik van door de verkoper geleverde artikelen, modellen, monsters etc. of andere zaken respectievelijk
gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiend.
ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
11.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
11.2 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
11.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te ver-panden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
11.4 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan verkoper danwel
aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijker-wijs verwacht mag worden
daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
11.6 De koper verplicht zich de onder eigen-domsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven.
11.7 Onverminderd het wettelijk retentierecht is verkoper gerechtigd enig goed van de koper, dat haar op
enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen
verkoper uit welke uit hoofde dan ook, van koper heeft te vorderen, tenzij de koper terzake van die vordering
genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft verkoper ook, in geval van de opdrachtgever
in staat van faillissement komt te verkeren.
ARTIKEL 12. GEBREKEN, KLACHTTER-MIJNEN EN RETOUREN
12.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste
zaken zijn geleverd; b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het
aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de
overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Het specifiek gebruik van motoronderdelen ten behoeve van
motorraces wordt niet beschouwd als ‘normaal’ gebruik, maar als ‘specifiek’ gebruik. De aard van de
onderdelen brengt met zich dat deze speciaal ontwikkeld zijn voor motorraces. De producten zijn van licht
gewicht, high tech om zodoende een hoge prestatie te kunnen bewerkstelligen. Dit kan hoge slijtage met zich
brengen, alsook is de kans op breuk en defecten bij extreme omstandigheden groter.
12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na
aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.
12.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.
12.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot volledige betaling en afname van
gedane bestellingen volgens de gestelde termijnen bestaan.

12.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
12.6 Foutief bestelde goederen moeten in perfecte en complete staat in de originele verpakking aan de
verkoper worden opgestuurd. Deze goederen dienen franco binnen 4 weken aan het adres van de verkoper te
worden opgestuurd, tevens moet een kopie van de originele factuur worden ingesloten evenals een korte brief
met uitleg.
ARTIKEL 13. PRIJS/PRIJSVERHOGING
13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euro
- exclusief BTW
- exclusief transportkosten
- af fabriek, magazijn of depot
- als aan gestelde betalingsvoorwaarden is voldaan.
13.2 Indien verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd, na
schriftelijke mededeling aan koper, tot verhoging van de prijs indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het
moment van aanbieding en levering significante prijs-wijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van
grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
13.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 14. BETALING EN INCASSO-KOSTEN
14.1 Betalingen dienen te geschieden via levering onder rembours, via automatisch incasso of vooruit via SWIFT
tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
14.2 Indien op rekening geleverd wordt, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op
een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
14.3 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is
vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van
verkoper en de verplichtingen van de koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
14.6 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.7 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn ver-plichtingen, dan
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper
met een minimum van Euro 30,14.8 Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 15. OVERMACHT
15.1 Indien verkoper door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft verkoper
onverminderd de haar verder toe-komende aanspraken, het recht zonder enige rechterlijke tussenkomst, de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
15.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: ziekte onder het personeel, bedrijfsstoornis,
materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uit-sluiting, maatregelen
voort¬vloeiende uit mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlogsdaden, maatregelen van overheidswege, ook indien
deze moeilijkheden zich voordoen bij fabrikant of derde bij wie wij onzerzijds de opgegeven bestelling hebben
geplaatst.
15.3 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.

ARTIKEL 16. ANTI-CORRUPTIE
16.1 Koper garandeert de verkoper in het kader van de overeenkomst te handelen volgens ethische
maatstaven en zich in elk land waarin koper en verkoper handel drijven te onthouden van omkoping en
witwaspraktijken.
16.2 Koper garandeert dat producten, software of techniek niet zullen worden (door)verkocht of
geëxporteerd in strijd met de volgende wetten: the U.S. Export Administration Regulations, the U.S.
International Traffic in Arms Regulations (ITAR), the provisions of het Chemical Weapons Convention, US,
sanctions and embargoes administered by the U.S. department of Treasury and Non- U.S. export control laws
and regulations.
16.3 Koper garandeert dat de producten verkregen van verkoper niet zullen worden ingezet voor nucleaire
explosieve activiteiten.
16.4 Koper erkent dat verkoper zich onthoudt van deelname in of steun aan internationale boycots van
bepaalde landen, indien deze niet zijn goedgekeurd door de overheid van de U.S. en/of Nederland.
16.5 Koper – en haar ondergeschikten - garandeert dat er in het kader van de overeenkomst geen betalingen
en/of giften worden gedaan aan overheidsinstanties teneinde invloed uit te oefenen en/of voordelen te
behalen.
ARTIKEL 17. GESCHILLENBESLECHTING
De rechter in de woonplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens
de wet bevoegde rechter.
ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 19. ALGEMENE VERKOOPVOOR-WAARDEN
Deze verkoopvoorwaarden zijn toepasselijk ook al hanteert de koper andere condities; afwijkingen van deze
voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
ARTIKEL 20. SLOTBEPALING
Door het verstrekken van een opdracht verklaart de koper akkoord te gaan met deze verkoop-voorwaarden.
ARTIKEL 21. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te AMSTERDAM, onder
nummer 34044331.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de onderhavige transactie.
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Race Winning Brands Europe B.V. behoudt zich het recht om te weigeren zaken te doen met partijen die het
voorgaande niet verklaren.

