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1. Algemeen 
1.1 FluorTech B.V. brengt aanbiedingen uit en sluit 
overeenkomsten tot verkoop en levering en/of 
montage van goederen alleen op basis van deze 
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 
1.2 Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden met 
"de koper", de te sluiten overeenkomst met "de 
overeenkomst" aangeduid en de goederen die 
onderwerp zijn van de overeenkomst worden met "de 
goederen" aangeduid. Onder levering wordt mede 
verstaan uitvoering van werkzaamheden. Door het 
verstrekken van een opdracht aanvaardt koper onze 
algemene voorwaarden. 
1.3 Afwijkingen of aanvullingen behoeven 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
FluorTech. Afwijkingen of aanvullingen laten 
onverlet de toepasselijkheid van de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden. 
1.4  Deze voorwaarden zijn vertaald in verschillende 
talen. Ingeval van (mogelijke) discrepanties tussen 
de verschillende versies, zal de Nederlandse versie, 
die de authentieke versie is, te allen tijde 
doorslaggevend zijn. Ook de Nederlandse versie 
van de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, 
facturen e.d. geldt als de authentieke en 
doorslaggevende versie. 
 
2. Offertes en orders 
2.1 Al onze offertes zijn  geheel vrijblijvend en 
geldig voor een periode van maximaal 2 
maanden, of voor de duur zoals aangegeven op 
de desbetreffende offerte. Een voor FluorTech 
bindende overeenkomst komt pas tot stand na een 
schriftelijke bevestiging harerzijds van een order 
van koper. De bij een offerte behorende 
afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven 
e.d. gelden als bij benadering, tenzij FluorTech 
uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een 
exacte opgave zijn te beschouwen. 
2.2 Aanbiedingen en toezeggingen van door 
FluorTech ingeschakelde tussenpersonen, 
vertegenwoordigers of overig personeel binden 
FluorTech slechts, indien en zover zij door FluorTech 
schriftelijk zijn bevestigd. 
 
3. Prijzen 
3.1 Alle door FluorTech genoemde prijzen zijn 
exclusief omzetbelasting die in verband met de 
overeenkomst is verschuldigd. Deze wordt 
afzonderlijk in rekening gebracht. Alle door 
FluorTech genoemde prijzen zijn inclusief de door 
FluorTech te bepalen verpakking, tenzij anders is 
overeengekomen. Eventuele op verzoek van de 
koper gebruikte verpakking die afwijkt van de 
standaardverpakking van FluorTech komt voor 
rekening van de koper. 
3.2 Alle door FluorTech genoemde prijzen zijn 
gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming 
van de overeenkomst geldende kostprijs van de 

goederen. Indien de kostprijsfactoren van de 
goederen, waaronder de kosten van lonen en 
materiaal, tussen het moment van sluiten van de 
overeenkomst en de datum van levering een 
verhoging ondergaan, is FluorTech gerechtigd de 
prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 
3..3 FluorTech is gerechtigd meerwerk afzonderlijk in 
rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd 
al hetgeen op schriftelijk of mondeling verzoek of 
met schriftelijke of mondelinge toestemming van de 
koper, door FluorTech boven de in de 
overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde 
hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan 
wel door FluorTech boven de in de overeenkomst 
uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt 
gepresteerd. 
3.4 Kosten van in- en uitlading en van vervoer van 
door de koper ter beschikking gestelde goederen, 
modellen en gereedschappen zijn niet in de prijs 
begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. 
Deze werkzaamheden geschieden overigens voor 
rekening en risico van koper. 
3.5  De prijs voor de te leveren goederen geldt 
exclusief de te verrichten werkzaamheden aan 
montage en bedrijfsvaardig opleveren, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
3.6 Bij orders onder het normbedrag van FluorTech 
worden verzendkosten bij koper in rekening 
gebracht. 
 
4. Levering 
4.1 Levering geschiedt af fabriek, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen en in overeenstemming 
met de bepalingen van de meest recente "INCO-terms" 
zoals vermeld op de orderbevestiging. 
4.2 De leveringstermijn geldt bij benadering en 
bindt FluorTech niet. Termijnoverschrijding levert 
geen tekortkoming van FluorTech op. 
4.3 Indien levering op afroep is overeengekomen, 
zal de leveringstermijn in overleg met koper 
worden vastgesteld en schriftelijk worden 
bevestigd. Koper is bij een 
order op afroep verplicht binnen een termijn van zes 
maanden volledig af te nemen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. 
4.4 Indien de voor de uitvoering van de opdracht 
benodigde gegevens en/of vergunningen die door de 
koper moeten worden overhandigd en/of verzorgd, 
naar oordeel van FluorTech niet tijdig in bezit van 
FluorTech is gekomen, wordt de leveringstermijn in 
ieder geval verlengd en door FluorTech, na overleg 
met de koper, na ontvangst van die gegevens en/of 
vergunningen opnieuw vastgesteld en schriftelijk 
bevestigd. 
4.5 De leveringstermijn wordt voorts in ieder geval 
verlengd met de periode gedurende welke de koper 
in verzuim is met enige verplichting uit de 
overeenkomst dan wel deze voorwaarden, 
waaronder de verplichting tot (vooruit)betaling 
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en/of tot het stellen van zekerheid, tenzij door 
FluorTech anders wordt bepaald en onverminderd het 
recht van FluorTech om de overeenkomst in dat geval 
ingevolge artikel 11 te ontbinden. 
4.6 FluorTech is bevoegd tot het doen van 
deelleveringen. 
Iedere levering van een gedeelte van een 
overeengekomen prestatie geldt als een afzonderlijke 
transactie waarvan de vervulling of niet vervulling 
geen invloed heeft op de overige delen van de 
overeenkomst. Het staat FluorTech vrij 10% meer 
of minder te leveren dan is overeengekomen, wat 
dienovereenkomstig in de prijs zal worden 
doorberekend. 
4.7 De levering van de goederen wordt geacht te 
zijn voltooid, wanneer deze of de belangrijkste 
onderdelen daarvan - één en ander in redelijkheid 
ter beoordeling van FluorTech - gereed zijn of, 
wanneer zij ter keuring respectievelijk ter verzending 
gereed zijn, één en ander nadat de koper daarvan 
schriftelijk in kennis is gesteld. Indien het 
verrichten van werkzaamheden onderdeel uitmaakt 
van de overeenkomst, worden de goederen geacht 
te zijn geleverd op het moment dat deze of de 
belangrijkste onderdelen daarvan - één en ander in 
redelijkheid ter beoordeling van FluorTech- 
bedrijfsvaardig ter plaatse zijn opgesteld. 
 
5. Eigendomsvoorbehoud en overgang van 
risico 
5.1 Het eigendom van de goederen gaat pas op 
koper over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat 
hij aan FluorTech verschuldigd is uit hoofde van 
de levering van die goederen of andere door 
FluorTech aan hem geleverde of te leveren goederen 
dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) 
werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. 
Het risico voor te leveren goederen gaat steeds over 
op koper op het moment dat de goederen de fabriek 
en/of terreinen van FluorTech heeft verlaten. 
5.2 FluorTech is gerechtigd bij niet tijdige betaling 
de 
geleverde goederen zonder nadere ingebrekestelling 
en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen, 
waar deze zich ook mogen bevinden, onverminderd 
het 
recht op schadevergoeding van FluorTech jegens de 
koper wegens tekortkoming in de nakoming van zijn 
verplichtingen. 
5.3 Koper is bevoegd de goederen waarop een 
eigendomsvoorbehoud rust binnen het 
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te 
gebruiken. Koper is niet gerechtigd de goederen 
waarop een eigendomsvoorbehoud rust te verkopen 
en/of te leveren aan derden dan wel met enig beperkt 
rechten te bezwaren. 
5.4 De koper is gehouden de goederen waarop een 
eigendomsvoorbehoud ten behoeve van FluorTech 
rust identificeerbaar te houden en/of te maken en 

deze van de overige zich bij de koper bevindende 
goederen af te zonderen. 
 
6. Betaling en zekerheid 
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek, of  uiterlijk binnen 8 
dagen na factuurdatum, onder aftrek van 2% 
betalingskorting, dient uw betaling  op de door  
FluorTech aangegeven bank- of girorekening te zijn 
bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
6.2 FluorTech is gerechtigd vooruitbetaling van de 
te leveren of te monteren goederen en/of te 
verrichten werkzaamheden te vragen tot zekerheid 
voor nakoming van de verplichting tot betaling van de 
koopprijs voor de goederen en alle daarmee verband 
houdende kosten. 
6.3 Bij niet-tijdige betaling is koper, zonder dat 
daarvoor een ingebrekestelling vereist is, van 
rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle 
vorderingen van FluorTech terstond opeisbaar en 
is koper administratiekosten en de Nederlandse 
wettelijke Handels rente over het niet betaalde deel 
verschuldigd. FluorTech is daarnaast bevoegd om 
schadevergoeding wegens koersverliezen ten 
opzichte van de Euro aan de koper in rekening te 
brengen, in geval van betaling in buitenlandse 
valuta is overeengekomen en/of wordt gedaan. 
6.4 De buitengerechtelijke kosten verband 
houdende met de incasso van enige vordering op de 
koper komen voor rekening van de koper. De 
buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 
10% van het te vorderen bedrag te bedragen. 
6.5 Iedere betaling wordt geacht te zijn betaling van 
de oudste nog openstaande factuur, tenzij bij de 
betaling anders is vermeld. 
6.6 In geval van niet-tijdige betaling is FluorTech 
gerechtigd de levering van de goederen en/of te 
verrichten werkzaamheden op te schorten zonder dat 
zulks tot enige schadeplichtigheid van FluorTech kan 
leiden. 
6.7 In geval van faillissement, surseance van 
betaling of beslag aan de zijde van koper wordt al 
hetgeen hij dan aan FluorTech verschuldigd is, direct 
ten volle opeisbaar en kan FluorTech terstond 
verrekenen. 
 
7. Montage en uitvoering van werkzaamheden 
7.1 Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die 
noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te 
monteren goederen en/of de juiste werking van de 
goederen in gemonteerde staat, zijn volledig voor 
rekening en risico van de koper. De koper staat er 
voor eigen rekening en risico voor in, dat: 
A. Personeel van FluorTech, zodra het op de plaats 
van opstelling is aangekomen, de werkzaamheden 
kan aanvangen en voorts te allen tijde in de 
gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden te 
verrichten gedurende de volgens FluorTech normale 
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werkuren, indien FluorTech het noodzakelijk acht 
het tijdstip van het begin en/of het einde der 
werkzaamheden buiten de normale werkuren te 
stellen en FluorTech zulks binnen een redelijke termijn 
daaraan voorafgaan aan de koper heeft medegedeeld; 
B. Er geschikte behuizing en/of door de wet geëiste 
voorzieningen voor personeel van FluorTech zijn; 
C. De toegangswegen tot de plaats van opstelling 
geschikt zijn voor transport; 
D. De aangewezen bouwplaats geschikt is voor 
opslag en montage; 
E. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor 
materiaal, bewerking zijn verstrekt; 
G. goederen, werkwijzen, constructies, voor zover op 
uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, 
alsmede van door of namens de koper 
aangeleverde materialen en goederen; 
H. Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden 
goederen op de juiste plaats aanwezig zijn. 
7.3 Indien een overnamebeproeving is 
overeengekomen, zal de koper, na de 
bedrijfsvaardige opstelling ter plaatse, FluorTech in 
de gelegenheid stellen die voorproeven te nemen 
op een zodanige wijze dat het bedrijf van de koper 
daardoor niet wordt gestoord, tenzij dat naar het 
oordeel van FluorTech voor de uitvoering van de door 
FluorTech noodzakelijk geachte werkzaamheden 
onvermijdelijk mocht zijn. De overnamebeproeving 
zal binnen een redelijke termijn na het beëindigen der 
voorproeven worden gehouden. 
7.4 Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel 
gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, 
zijn voor rekening van de koper. 
 
8. Garantie en reclame 
8.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen 
staat FluorTech in voor de deugdelijkheid van het 
door haar geleverde goed en/of verrichte werk, met 
dien verstande dat voor de beoordeling van de soort, 
kwaliteit, afmeting, wijze van uitvoering e.d. slechts 
het gestelde in de orderbevestiging van FluorTech 
beslissend is. 
8.2 De door FluorTech opgegeven technische 
gegevens, 
waaronder gewichten, kleurechtheid e.d. gelden 
slechts bij benadering, zodat de kenmerken van de 
geleverde goederen waarop deze gegevens 
betrekking hebben, de gebruikelijke (redelijke) 
afwijkingen kunnen vertonen, zonder dat er in dat 
geval sprake zal zijn van enige tekortkoming van 
FluorTech in de nakoming van enige verbintenis. 
8.3 Indien een door FluorTech geleverd goed of een 
verricht werk een gebrek vertoond, is FluorTech 
vrij in haar keuze de goederen of het verrichte werk 
ter plaatse of elders te herstellen, dit kan zijn door 
reparatie, vervanging of heruitvoering. FluorTech 
zal overgaan tot reparatie, vervanging of 
heruitvoering mits de tekortkoming het gevolg is 
van een aan FluorTech toe te rekenen oorzaak, de 

gebrekkige goederen zullen aan FluorTech worden 
geretourneerd,  de tekortkoming binnen 3 maanden 
na de afgifte van het betreffende goed, montage of 
verricht werk aan het licht is getreden en de 
tekortkoming binnen 14 dagen nadat deze 
redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk 
aan FluorTech is gemeld. Alle kosten, die uitgaan 
boven de enkele verplichting in de vorige zin 
omschreven, zoals maar niet beperkt tot 
transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede 
kosten van demontage en montage zijn voor 
rekening van koper. FluorTech is tevens bevoegd de 
koopovereenkomst te ontbinden tegen terugbetaling 
van de betaalde koopsom, mits de koper de 
geleverde goederen aan FluorTech retourneert. Alle 
verweermiddelen die FluorTech aan de met de koper 
gesloten overeenkomst, inclusief deze 
voorwaarden, ter afwering van haar 
aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen zo nodig door 
haar werknemers jegens de koper worden 
ingeroepen, als waren zij zelf partij bij de 
overeenkomst. 
8.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval 
gebreken, die optreden dan wel geheel of 
gedeeltelijk het gevolg zijn van: 
A. de niet inachtneming van bedienings- en 
onderhouds-voorschriften dan wel ander dan het 
voorziene normale gebruik; 
B. normale slijtage; 
C. montage/installatie of reparatie door derden, 
waaronder begrepen de koper. 
D. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake 
de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; 
E. in overleg met de koper aangewende gebruikte 
goederen. 
F. Goederen die door de koper aan FluorTech ter 
eigendomsrecht of rechten die daarmee op één lijn 
kunnen worden gesteld, ten aanzien van de 
vervaardiging en levering van een product dat op 
zijn verzoek en/of aanwijzing door FluorTech is 
gefabriceerd.  
G. Door de koper van derden betrokken onderdelen, 
voor zover de derde geen garantie aan de koper 
heeft verstrekt; 
8.5 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem 
uit een met FluorTech gesloten overeenkomst, is 
FluorTech niet tot enige garantie gehouden. Indien 
de koper zonder voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van FluorTech tot demontage, reparatie 
of andere werkzaamheden ter zake van het goed 
overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit 
hoofde van garantie. 
8.6 Retourzendingen van goederen waarover is 
gereclameerd worden door FluorTech uitsluitend 
geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring. Reclames geven koper nimmer het 
recht enige betaling op te schorten of zich ten 
aanzien van enige vordering op compensatie te 
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beroepen. 
8.7 Ter zake van de door FluorTech uitgevoerde 
reparatiewerkzaamheden of andere werkzaamheden 
wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen 
garantie gegeven op de deugdelijkheid van de 
uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Deze 
garantie behelst de enkele verplichting van 
FluorTech om in geval van ondeugdelijkheid van de 
betreffende werkzaamheden, voor zover 
ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. 
 
9. Aansprakelijkheid 
9.1  De aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming 
van de in artikel 8 van deze voorwaarden omschreven 
garantieverplichtingen. Enige door FluorTech te 
betalen schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan 
de factuurwaarde van de geleverde goederen. 
9.2 FluorTech is nimmer aansprakelijk voor 
inkomsten- of winstderving, schade wegens 
stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, 
schade wegens productieverlies, verlies van 
arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, 
meerkosten van inkoop elders, gemiste besparingen 
of overeenkomsten, kortingen of boetes, indirecte 
schade, gevolgschade en bedrijfsschade, een en ander 
behoudens grove schuld of opzet van FluorTech en/of 
haar werknemers. 
9.3 FluorTech is niet aansprakelijk voor schending 
van octrooien, licenties of andere rechten van derden 
als gevolg van door of vanwege de koper verstrekte 
gegevens. 
9.4 Indien FluorTech , zonder montage in opdracht 
te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van 
welke aard ook, verleent, geschiedt dit voor risico van 
de koper. 
9.5 Koper vrijwaart FluorTech tegen aanspraken 
van derden,die op enigerlei wijze samenhangen met 
de door FluorTech geleverde goederen en/of 
uitgevoerde werkzaamheden. Koper zal FluorTech 
niet aansprakelijk stellen en staat er voor in dat 
FluorTech niet aansprakelijk gesteld zal worden 
door derden ter zake van het handelen of nalaten van 
werknemers van FluorTech. 
 
10. Rechten van intellectuele eigendom 
10.1 FluorTech behoudt zich alle rechten voor, 
waaronder die van intellectuele eigendom, met 
betrekking tot informatie die zij in het kader van de 
totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, 
bijvoorbeeld tekeningen, schema’s, ontwerpen, 
berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of 
bijbehorende documentatie aan koper ter beschikking 
stelt. Deze informatie mag behoudens uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van FluorTech niet worden 
nagemaakt of aan derden worden getoond of 
bekend gemaakt. 
10.2 Koper vrijwaart FluorTech voor aanspraken 
van derden op grond van enig industrieel en 
intellectueel gereedschap en andere goederen 

aanwezig zijn; 
De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, 
hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen 
(brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein 
materiaal, gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, 
verwarming, verlichting etc. daaronder begrepen) 
tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter 
beschikking staan; 
Alle noodzakelijke veiligheids- en andere 
voorzorgsmaatregelen voor de montage zijn genomen 
en worden gehandhaafd; 
10.3 Tekeningen, clichés, matrijzen, werktuigen, 
e.d. blijven uitsluitend eigendom van FluorTech, ook 
indien aan de koper hiervoor de kosten in rekening zijn 
gebracht en zullen aan FluorTech op eerste verzoek 
worden overhandigd. 
 
11. Ontbinding en overmacht 
11.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan 
niet tijdelijk wordt verhinderd door 
omstandigheden buiten de wil van partijen. Als 
zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar 
niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, oproer, 
sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of 
explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen 
of stoffen, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen, 
natuurrampen, extreme weersomstandigheden, 
staking, uitsluiting, bezetting, bedrijfsstoring, 
verkeersstoringen, boycot of blokkade en 
maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, 
zoals een invoer-, uitvoer-, leverings- of 
productieverbod. 
11.2 In geval van overmacht, alsmede in geval van 
een zodanige wijzigingen in de omstandigheden dat 
verdere nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst en/of deze voorwaarden zo 
bezwaarlijk voor FluorTech wordt, dat voortzetting 
daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden 
gevergd, is FluorTech gerechtigd de 
overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel 
eenzijdig te ontbinden, of de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten zonder over en weer 
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
11.3 Het bepaalde in artikel 11.2 is eveneens van 
toepassing, indien na het tot stand komen van een 
overeenkomst blijkt dat naar oordeel van FluorTech 
bezwaren bestaan of zullen ontstaan in verband met 
de toepasselijkheid van wetten, regelingen of 
besluiten van internationale of regionale 
(overheids-) instanties, lichamen of organisaties, 
welke betrekking hebben op leveranties aan de koper 
of aan degenen voor wie de door FluorTech te leveren 
goederen bestemd zijn. 
11.4 Indien en zodra de koper één of meer van 
zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt 
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, 
overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf 
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anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van 
diens activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt, of 
anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, alsmede in 
geval van zodanige wijzigingen in de 
omstandigheden dat nakoming van onze 
verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze 
voorwaarden zo bezwaarlijk voor FluorTech wordt, dat 
zulks in redelijkheid niet van FluorTech kan worden 
gevergd, is FluorTech gerechtigd de overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en 
vergoeding van kosten, schaden en interesten die het 
gevolg zijn van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot 
die ontbinding te vorderen. 
11.5 FluorTech is voorts gerechtigd de 
overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, indien de overeenkomst met de 
toeleverancier of opdrachtgever van FluorTech om 
welke reden dan ook wordt ontbonden of om 
andere redenen niet door FluorTech of haar 
toeleverancier dan wel opdrachtgever wordt 
uitgevoerd. In dat geval is FluorTech slechts 
gehouden tot vergoeding dan wel creditering van 
de door FluorTech in rekening gebrachte 
verkoopprijs onder teruggave door de koper van het 
reeds geleverde. 
 
12. Toepasselijk recht en geschillen 
12.1 Op alle overeenkomsten tussen FluorTech en 
koper is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing, De toepasselijkheid van het Verdrag van 
de Verenigde Naties betreffende de Internationale 
Koop van Roerende Goederen ("CISG") is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.2 Alle geschillen tussen FluorTech en de koper 
zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank 
te Alkmaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


