
ALGEMENE IN- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN ROPELLI B.V.  

(Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64778010) 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan: 

a: Ropelli: Ropelli B.V. mede h.o.d.n. Ropelli Leathers, gevestigd te Zevenhuizen 

(gemeente Zuidplas). 

b: Opdrachtgever: de partij die goederen en/ of diensten van Ropelli afneemt of aanbiedt 

of aan wie door Ropelli een aanbieding is gedaan.  

c: Leverancier: de partij met wie Ropelli een overeenkomst aangaat tot het leveren van 

goederen en/ of diensten door die partij aan Ropelli.  

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Ropelli gedane 

aanbiedingen en overeenkomsten met Opdrachtgevers en leveranciers, waaronder 

mede begrepen daarmee samenhangende overeenkomsten en op alle overige 

rechtsverhoudingen welke tussen Ropelli en Opdrachtgever ontstaan als gevolg van de 

uitvoering van deze tussen Ropelli en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voor 

zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  

2.2 De toepasselijkheid van algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden van 

Opdrachtgever of leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten  

3.1 Alle aanbiedingen van Ropelli zijn vrijblijvend.  

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling, dan wel bij 

inkoop door de bevestiging van de opdracht door Ropelli. Ropelli is gerechtigd 

bestellingen te weigeren. In dat geval deelt Ropelli dat binnen 10 werkdagen na 

ontvangst van de bestelling mee.  

3.3 Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen en overige gegevens, opgenomen in 

catalogi, circulaires, advertenties e.d. zijn indicatief.  

 

 

Artikel 4 - Prijs en betaling  

4.1  Tenzij anders vermeld zijn opgegeven prijzen in Euro’s, exclusief BTW, eventuele 

belastingen en/of andere heffingen en exclusief verpakkings- en handelingskosten. 

4.2 Verkoopprijzen van Ropelli zijn gebaseerd op levering af magazijn (EXW, Incoterms 

2010).  
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4.3 Ropelli behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder 

maar niet uitsluitend als dat voortvloeit uit (wettelijke) voorschriften. In dat geval heeft 

Opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren, mits daarvan binnen 10 dagen na 

mededeling van de prijsverhoging door Ropelli melding wordt gedaan aan Ropelli.  

4.4 Betalingen dienen te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder enig recht op 

korting, verrekening of opschorting, op de door Ropelli aan te geven bankrekening.  

4.5 Als Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, dan 

wel in geval van faillissement, surseance van betaling, staking of liquidatie van de 

onderneming van Opdrachtgever, zijn alle aan Ropelli verschuldigde bedragen direct 

opeisbaar. Over opeisbare bedragen is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente 

verschuldigd met ingang van de datum van opeisbaarheid tot aan de dag van algehele 

voldoening. In voorkomend geval komen voor rekening van Opdrachtgever tevens de 

te maken buitengerechtelijke kosten, ter grootte van 15% van het openstaande bedrag 

met een minimum van € 250,00. 

4.6 Indien op zicht genomen goederen niet binnen 15 werkdagen na afzending zijn 

teruggezonden door Opdrachtgever, worden deze geacht te zijn gekocht.  

 

 

Artikel 5 - Levering  

 5.1 Door Ropelli opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding ervan verschaft geen 

recht op schadevergoeding. De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat de 

overeenkomst is gesloten, dan wel op een dag dat een eventueel overeengekomen 

aanbetaling door Ropelli is ontvangen. Ropelli zal niet in gebreke zijn, voordat zij door 

Opdrachtgever schriftelijk in gebreke gesteld is en in de gelegenheid is gesteld binnen 

15 werkdagen alsnog na te komen.  

5.2 Levering vindt plaats af fabriek (EXW, Incoterms 2010) van Ropelli, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen is. Indien levering niet af magazijn plaatsvindt, zijn de 

goederen niettemin vanaf het moment van mededeling van Ropelli, dat de goederen 

aan Opdrachtgever ter beschikking staan, voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Indien Ropelli verzending of vervoer, verzekering of export organiseert, handelt Ropelli 

voor rekening en risico van Opdrachtgever en wordt het moment van overgang van het 

risico van de goederen niet beïnvloed. Indien om welke reden dan ook EXW niet van 

toepassing is, geldt CPT leveradres van Opdrachtgever (carriage paid to). Ook dan 

geldt dat indien Ropelli verzending of vervoer, verzekering of export organiseert, 

handelt Ropelli voor rekening en risico van Opdrachtgever en wordt het moment van 

overgang van het risico van de goederen niet beïnvloed.  

5.3 In geval van inkoop, geldt dat levering door Leverancier geschiedt franco huis (DDP).  
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5.4 Ingeval van afroeporders moeten uiterlijk binnen 2 maanden de data van afname 

worden medegedeeld en moet binnen 4 maanden de gehele order worden afgenomen 

bij gebreke waarvan Ropelli de goederen aan Opdrachtgever kan toezenden, dan wel 

ter beschikking houden. Opdrachtgever blijft alsdan gehouden zijn 

betalingsverplichtingen na te komen. Ropelli heeft het recht om alsdan tot ontbinding 

van de afroepovereenkomst over te gaan, zonder in dat geval tot enige 

schadevergoeding gehouden te zijn.  

5.5 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door Opdrachtgever niet 

zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 

Ropelli is derhalve gerechtigd om ondermeer opslagkosten in rekening te brengen.  

  

  

Artikel 6 - Eigendom en eigendomsvoorbehoud 

6.1 Ingeval van levering van goederen door Ropelli geldt, dat alle geleverde en nog te 

leveren zaken eigendom blijven van Ropelli, totdat alle vorderingen die Ropelli op 

Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen 

genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald. Ropelli is gerechtigd de zaken 

die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn, 

terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan 

verkeren. Opdrachtgever zal Ropelli te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn 

terreinen en/ of gebouwen ter uitoefening van de rechten van Ropelli.   

6.2 Ingeval van be-/verwerking of vermenging van het geleverde door of bij Opdrachtgever, 

strekt het in lid 1 vervatte eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Ropelli zich mede 

uit over de goederen die na be-verwerking of vermenging zijn ontstaan.  

6.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de goederen in welke vorm dan ook te 

vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te 

brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan.  

6.4 Ingeval Opdrachtgever de overeengekomen tegenprestatie nog niet aan Ropelli heeft 

voldaan en hij de betreffende goederen aan een derde heeft doorverkocht, dan 

verleent hij Ropelli hierbij voor dat geval onherroepelijke volmacht tot het vestigen van 

een pandrecht op die vordering op die derde. Tevens dient Opdrachtgever Ropelli alle 

noodzakelijke informatie te verstrekken, zoals de betreffende gegevens inzake de 

derde-koper en verkoopvoorwaarden (prijzen), alsmede medewerking te verlenen aan 

noodzakelijke vormvereisten ten behoeve van de vestiging van het pandrecht, zulks op 

straffe van een boete ter grootte van tenminste het factuurbedrag. Indien 

Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Ropelli niet stipt nakomt is Ropelli 

gerechtigd om het pandrecht aan de derde-koper mede te delen, waarna de derde-

koper alleen nog bevrijdend aan Ropelli kan betalen.  
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Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

Voor zover Ropelli rechten van intellectuele eigendom heeft met betrekking tot de door haar 

geleverde goederen, zullen die te allen tijde bij haar blijven berusten. Het is Opdrachtgever 

niet toegestaan daarmee in strijd te handelen.  

 

 

Artikel 8 - Reclames 

8.1 Opdrachtgever dient terstond bij aflevering en vòòr be-/verwerking of vermenging van 

het geleverde, te controleren of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Met 

name is Opdrachtgever er zelf verantwoordelijk voor, direct vast te (doen) stellen of de 

producten voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het door Opdrachtgever beoogde 

gebruik. Zichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen drie werkdagen 

schriftelijk aan Ropelli kenbaar te worden gemaakt en niet zichtbare gebreken dienen 

uiterlijk binnen twee dagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, maar in 

ieder geval vòòr be-/verwerking of vermenging schriftelijk aan Ropelli kenbaar te 

worden gemaakt, bij gebreke waarvan Ropelli niet gehouden is eventuele reclames in 

behandeling te nemen. Het door Opdrachtgever be- of verwerken, dan wel versnijden 

van de goederen wordt beschouwd als acceptatie van de deugdelijkheid van het door 

Ropelli geleverde.  

8.2 Reclames betrekking hebbende op facturen dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na 

factuurdatum schriftelijk bij Ropelli te worden ingediend.  

8.3 Geringe afwijkingen van kleur, model e.d. van in de branche niet ongebruikelijke aard, 

alsmede afwijkingen van de bestelde kwantiteit tot 15 % verschaffen geen recht op 

reclame. Evenmin geeft recht op reclame, bij verkoop naar maat een maatverschil van 

ten hoogste 2 % op de gehele partij en bij verkoop op gewicht een gewichtsverschil ten 

hoogste 0,5%. 

8.4 Indien de reclame gegrond is, dan is Ropelli uitsluitend verplicht de ondeugdelijke 

goederen te vervangen zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen 

gelden op welke vergoeding dan ook.  

8.5 Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn 

betalingsverplichtingen ten opzichte van Ropelli. Enig recht van opschorting van 

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid  

9.1 Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Ropelli als gevolg van 

gebreken te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de 

gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.  

9.2 Ropelli is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder schade van 

derden, winstderving, bedrijfsschade, schade door onoordeelkundig of onjuist gebruik 

van het geleverde, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van Ropelli. 
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9.3 Een vordering tot schadevergoeding vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen één 

maand nadat zich de feiten hebben voorgedaan, welke grond voor een 

schadevergoeding geven of kunnen geven, Ropelli hiervan schriftelijk met vermelding 

van alle relevante gegevens in kennis stelt en aansprakelijk houdt. Heeft 

Opdrachtgever Ropelli met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde in kennis 

en aansprakelijk gesteld dan vervalt de schadevordering niettemin, indien 

Opdrachtgever niet binnen zes maanden na de kennisgeving een rechtsvordering 

tegen Ropelli bij de bevoegde instantie aanhangig maakt.  

9.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene 

leveringsvoorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van derden 

die bij de levering van de goederen door Ropelli zijn betrokken.  

 

 

Artikel 10 – Vrijwaring  

Opdrachtgever vrijwaart Ropelli tegen iedere vordering van een derde jegens Ropelli, 

ongeacht de grondslag van deze vordering, samenhangend met door of vanwege Ropelli 

verrichte leveringen.  

 

 

Artikel 11 – Garantie bij inkoop door Ropelli 

11.1 Ingeval van inkoop door Ropelli garandeert de Leverancier dat de geleverde zaken 

geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, maten, gewichten en 

hoeveelheden, alsmede de opgegeven kwaliteit.  

11.2 Ropelli heeft het recht de door de Leverancier te leveren zaken voorafgaand aan, 

tijdens of na levering te keuren. De Leverancier verleent alle noodzakelijke 

medewerking aan de gewenste keuring en verstrekt Ropelli alle benodigde 

documentatie en inlichtingen. 

11.3 Indien Ropelli gebruik maakt van haar recht om de te leveren zaken te keuren, laat dat 

de aansprakelijkheid van de Leverancier wegens gebreken in de geleverde zaken 

onverlet, ook al zouden deze gebreken eerst tijdens bewerking, door levering of 

gebruik blijken.  

11.4 Ropelli heeft het recht afname te weigeren, indien Ropelli weet of het gerechtvaardigde 

vermoeden heeft dat de geleverde zaken niet in overeenstemming zijn met hetgeen 

door partijen overeengekomen is.  

11.5 Ingeval van weigering door Ropelli is de Leverancier gehouden de zaken voor eigen 

rekening en risico terug te nemen en af te voeren.  
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Artikel 12 – Ontbinding  

12.1 Opdrachtgever is enkel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

indien Ropelli, ondanks herhaalde ingebrekestelling waarin steeds een gezien de niet 

nagekomen verplichting redelijke hersteltermijn is gegeven, in gebreke blijft een 

essentiële verplichting uit de overeenkomst na te komen en Opdrachtgever door deze 

niet nakoming aantoonbaar schade lijdt. Het recht van Opdrachtgever om in of buiten 

rechte ontbinding te vorderen vervalt zes maanden nadat zich de feiten hebben 

voorgedaan welke grond voor ontbinding geven of kunnen geven.  

12.2 In de volgende gevallen is Ropelli in ieder geval bevoegd om zonder ingebrekestelling 

en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel 

onmiddellijke nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van 

Opdrachtgever te vorderen:  

- faillissement van Opdrachtgever dan wel aanvraag daartoe, surséance van betaling 

van Opdrachtgever dan wel aanvraag daartoe;  

- onjuiste of onvolledige weergave van feiten betreffende de kredietwaardigheid van 

Opdrachtgever, dan wel verminderde of onvoldoende kredietwaardigheid;  

- Opdrachtgever overlijdt of wordt onder curatele gesteld;   

- Opdrachtgever komt één of meer van zijn wettelijke of met Ropelli overeengekomen 

verplichtingen niet na.  

  

 

Artikel 13 – Overmacht  

13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de 

overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan de partij 

die zich op overmacht beroept.  

13.2 Onder overmacht bij verkoop door Ropelli wordt in ieder geval begrepen: stakingen, 

uitsluitingen, onvoorziene grondstoffenschaarste, onvoorziene transportmoeilijkheden, 

brand, maatregelen van hogerhand, in het bijzonder import- en exportbeperkingen, 

contingentering, onvoorziene bedrijfsstoringen bij Ropelli, of overmacht als hier 

bedoeld, ontstaan bij derden waarvan Ropelli afhankelijk is.  

13.3 In geval van overmacht heeft Ropelli het recht, naar eigen keuze, om ofwel de 

uitvoering van een opdracht op te schorten, ofwel de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan Opdrachtgever schriftelijk mede te delen 

en zonder dat Ropelli dien ten gevolge tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

Dat laatste behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

13.4 Ropelli heeft recht op vergoeding van reeds gedane leveringen en prestaties ter 

uitvoering van de overeenkomst, voordat de omstandigheid van overmacht is 

ingetreden.  

13.5 Ropelli kan zich ook op overmacht beroepen, indien deze ná de oorspronkelijke 

levertijd is ingetreden.  

13.6 Indien de Leverancier in overmacht komt te verkeren, deelt deze dat zo spoedig 

mogelijk mee aan Ropelli, onder vermelding van de relevante omstandigheid.  
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 Artikel 14 – Diversen 

14.1 Als Opdrachtgever aan Ropelli opgave doet van een adres, is Ropelli gerechtigd om 

aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Opdrachtgever daarvoor een ander 

adres heeft aangewezen.  

14.2 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden, of van enige overeenkomst met 

Ropelli in strijdt mochten zijn met een toepasselijk wetsvoorschrift, laat dat de 

toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  

14.3 Ropelli is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten naar eigen goeddunken gebruik 

te maken van derden.  

 

Artikel 15 - Toepasselijk Recht en Geschillen  

15.1 Op alle door Ropelli gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten, waaronder 

mede begrepen daarmede samenhangende overeenkomsten en alle daaruit 

voortvloeiende geschillen, ongeacht of Ropelli als inkoper, verkoper, distributeur of 

anderszins contracteert, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Tractatenblad 

1981, nummer 184 en1986 nummer 61) wordt uitgesloten.  

15.2  Ingeval van inkoop geldt als plaats van levering de aflevering in Nederland, op het 

kantooradres van Ropelli aan het Nijverheidscentrum 14 in Zevenhuizen (gemeente 

Zuidplas). In geval van verkoop komen partijen levering Af Fabriek (EXW) overeen, als 

bedoeld in de incoterms en geldt als plaats van levering het kantooradres van Ropelli 

aan het Nijverheidscentrum 14 in Zevenhuizen (gemeente Zuidplas). 

15.3 In geval van een geschil dat tussen partijen ontstaat, naar aanleiding van enige 

overeenkomst of een daarmee samenhangende of voortvloeiende overeenkomst, is de 

rechtbank ’s-Gravenhage met de uitsluiting bevoegd van dat geschil kennis te nemen 

en daarop te beslissen, een en ander ongeacht of Ropelli eiser of gedaagde is.  

15.4 Andersluidende bedingen in offertes, opdrachtbevestigingen of algemene voorwaarden 

van de partij met wie Ropelli contracteert, zijn niet van toepassing.  
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