ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden;
1.2 Pool FIX: geregistreerd handelsmerk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77988957;
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Pool FIX en Wederpartij, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken;
1.4 Wederpartij: De Wederpartij van Pool FIX in de rechtsbetrekking zoals omschreven in artikel 2;
1.5 Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene
Termijnenwet;
1.6 Zaken: Al hetgeen door Pool FIX wordt aangeboden, alsmede al hetgeen door Pool FIX aan Wederpartij wordt geleverd en/of
anderszins ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 2
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door Wederpartij gedane (prijs) aanvragen, op alle
door Pool FIX gedane aanbiedingen, op alle door Wederpartij aan Pool FIX verstrekte opdrachten, op alle opdrachtbevestigingen van Pool
FIX en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Pool FIX en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende
overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook,
gesloten tussen Pool FIX en Wederpartij.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, dan wel de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken,
van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Overeenkomst wordt geregeerd door onderhavige Algemene Voorwaarden
met uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien
en voor zover deze schriftelijk, dan wel via elektronische weg, uitdrukkelijk door Pool FIX zijn geaccepteerd en bevestigd.
Artikel 3
Aanbod en totstandkoming overeenkomst
3.1 Iedere door of namens Pool FIX gedane aanbieding en/of offerte is vrijblijvend en bindt Pool FIX niet.
3.2 Alle bij de offertes, voorstellen en aanbiedingen van Pool FIX verstrekte ontwerpen, voorstellingen van ideeën, teksten, foto’s,
documenten, informatie en overige zaken blijven (het intellectuele) eigendom van Pool FIX. Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden om
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pool FIX enig materiaal, gegeven of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of
ten dele te kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te
verkopen en/of ter beschikking te stellen. Op eerste verzoek van Pool FIX, alsook indien Wederpartij niet binnen de door Pool FIX gestelde
termijn een overeenkomst sluit, dienen alle vorenbedoelde materialen, gegevens, informatie en overige zaken binnen twee werkdagen
aan Pool FIX te worden geretourneerd.
3.3 Alle door of namens Pool FIX verstrekte samples, alsmede alle overige door Pool FIX als voorbeeld verstrekte zaken zijn nimmer
bindend voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door Pool FIX aan Wederpartij verkochte en/of ter beschikking gestelde
zaken. Afwijkingen van verstrekte samples/als voorbeeld verstrekte zaken geven Wederpartij nimmer recht op schadevergoeding en/of
ontbinding van de Overeenkomst.
3.4 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst tussen Pool FIX en Wederpartij eerst dan tot stand nadat Pool FIX de
Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en/of via elektronische weg heeft bevestigd.
3.5 Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge
afspraken en/of toezeggingen door (personeel / medewerkers van) Pool FIX, binden Pool FIX slechts indien Pool FIX deze afspraken,
wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg heeft bevestigd.
3.6 Indien Pool FIX de Overeenkomst niet heeft bevestigd, doch met instemming van Wederpartij wel al een aanvang met het uitvoeren
van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
Artikel 4
Prijzen en betalingen
4.1 Tenzij schriftelijk, dan wel via elektronische weg anders overeengekomen, zijn alle door Wederpartij aan Pool FIX verschuldigde prijzen
uitgedrukt in Euro’s. Alle prijzen zijn steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen, alsmede exclusief transport-, verzend- en
portokosten, onkosten van Pool FIX en declaraties van door of namens Pool FIX ingeschakelde derden, tenzij expliciet vermeld.
Vorenbedoelde belastingen, (on)kosten en declaraties komen voor rekening en risico van Wederpartij.
4.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren
(bijvoorbeeld lonen, prijzen, wijziging van de koers van buitenlandse valuta, verhoging van de invoerrechten en/of invoertaksen, financiële
maatregelen van regeringen ter bescherming of bevordering van uitvoer of invoer, heffing van belastingen etc. ) een wijziging ondergaan,
dan is Pool FIX gerechtigd de eerder overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, waaraan Wederpartij is gebonden. Indien
de bevoegdheid tot verhoging van de overeengekomen prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan wel het gevolg is van
een wetswijziging, dan wel het gevolg is van gewijzigde belastingtarieven, dan is Wederpartij in geval van prijs- en/of tariefverhoging niet
gerechtigd tot ontbinding.
4.3 Door het van toepassing worden van deze Algemene Voorwaarden heeft Wederpartij zich jegens Pool FIX verbonden om voor alle
bestaande en alle toekomstige vorderingen van Pool FIX op Wederpartij, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van Pool FIX, ten
genoegen van Pool FIX, (aanvullende) zekerheid te stellen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding
staan tot de verplichtingen van Wederpartij.
4.4 Pool FIX kan kennelijk evidente fouten in de door haar vermelde prijzen immer herstellen. Indien Wederpartij een Overeenkomst heeft
gesloten met Pool FIX, waarbij sprake is van een kennelijk evidente fout in de vermelde prijs, is Pool FIX gerechtigd deze prijs aan te
passen. Wederpartij is aan deze prijswijziging gebonden.
4.5 Betaling dient te geschieden op de door Pool FIX aangegeven wijze en binnen de door haar gestelde betalingstermijn. Een betaling is
niet geldig indien zij niet op de door Pool FIX aangegeven wijze is verricht.
4.6 Wederpartij stemt ermee in dat Pool FIX haar facturen digitaal uitreikt.
4.7 Iedere betaling van Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door haar verschuldigde rente en van de aan Pool FIX
verschuldigde incasso- en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom,
derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.
4.8 Wederpartij is nimmer bevoegd het aan Pool FIX verschuldigde bedrag met enig ander bedrag te verrekenen, dan wel haar
betalingsverplichting(en) jegens Pool FIX op te schorten.
Artikel 5
Levering en uitvoering van de overeenkomst
5.1 Pool FIX is immer gerechtigd om uiterlijk één werkdag voor het verstrijken van de overeengekomen levertijd, de overeengekomen
levertijd eenmalig met zestig dagen te verlengen. Wederpartij kan in een dergelijk geval geen rechten ontlenen aan de in de Overeenkomst
aangegeven levertijd.
5.2 De bestellingen worden altijd uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden voor wat betreft gebruikelijke toleranties op gewichten,
lengten, afmetingen, kwaliteiten, etc. Voor wat betreft producten die speciaal geproduceerd worden geldt een hoeveelheidstolerantie van
5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid.
5.3 De eventueel door Pool FIX vermelde levertijden gaan pas in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, Pool FIX alle benodigde
gegevens van Wederpartij heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door Wederpartij verschuldigde
vooruitbetaling is ontvangen.
5.4 Tenzij Pool FIX schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door Pool FIX vermelde
levertijden niet in het geval dat de zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.
5.5 Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat op Wederpartij over op het moment van inladen van die zaken ten behoeve van
het transport naar Wederpartij of naar de door Wederpartij aangeduide plaats, dan wel, indien Wederpartij de zaken bij de vestiging van
Pool FIX komt ophalen, op het moment van afgifte van de betreffende zaken aan Wederpartij. Wanneer de levering vrachtvrij geschiedt
gebeurt dit onder CRM condities, waarbij bij ieder transport eventuele schade op de CMR vrachtbrief moet zijn omschreven.
5.6 Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Pool FIX die Pool FIX nodig heeft voor een
correcte uitvoering van de overeenkomst. Voldoet Wederpartij niet aan haar (informatie)verplichtingen jegens Pool FIX, dan is Pool FIX
bevoegd over te gaan tot opschorting van al haar verplichtingen en verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst.
5.7 Indien Wederpartij niet tijdig zijn aanwijzingen voor aflevering van de te leveren zaken doorgeeft, behoud Pool FIX zich het recht voor
om de te leveren goederen – indien en voor zover deze nog niet bij Wederpartij in rekening zijn gebracht – toch in rekening te brengen.
5.8 Wederpartij is immer verantwoordelijk voor het verkrijgen van en het beschikken over alle benodigde vergunningen. Pool FIX is nimmer
aansprakelijk voor het ontbreken van enige vergunning.
5.9 Zonder schriftelijke toestemming van Pool FIX is Wederpartij niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst over te dragen
aan derden. Indien Pool FIX schriftelijke toestemming verleent voor contract overneming, blijft Wederpartij hoe dan ook, te allen tijde, naast
deze derde(n) aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Pool FIX.
5.10 Pool FIX is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met Wederpartij gesloten overeenkomst.
5.11 Pool FIX is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar, al dan niet op verzoek van Wederpartij, ingeschakelde derden
en/of het niet komen opdagen van deze derden en/of het niet beschikken over de benodigde vergunningen, certificaten, diploma’s en/of
overige kwalificaties door deze derden en/of (anderszins) door deze derden veroorzaakte schade.
5.12 Indien Wederpartij enig aan de overeenkomst met Pool FIX verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden Pool FIX te vrijwaren
voor alle schade als gevolg van de verwezenlijking van dit risico.
Artikel 6
Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud
6.1 Tenzij Pool FIX schriftelijk anders heeft bevestigd, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de door Pool FIX in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan, doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, bewerkbare
ontwerpbestanddelen, teksten, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties en dergelijke, bij Pool FIX. Het is Wederpartij
uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pool FIX enig materiaal of enige gegevens of informatie als
bedoeld in de vorige zin geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te (doen) maken en/of door
derden te laten gebruiken en/of door te verkopen en/of ter beschikking te stellen.
6.2 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van het door Pool FIX geleverde kan alleen met toestemming van Pool FIX worden
aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzingen, aanvullingen, verbeteringen of aanpassingen komen toe aan Pool FIX,
zonder dat Pool FIX daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Indien nodig, verplicht Wederpartij zich, door middel van aanvaarding van
onderhavige algemene voorwaarden, om deze rechten op eerste verzoek van Pool FIX aan Pool FIX over te dragen.
6.3 Pool FIX blijft eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken totdat Wederpartij alle vorderingen van Pool FIX uit welke hoofde
dan ook, daaronder begrepen vorderingen die voortvloeien uit de niet nakoming door Wederpartij van Overeenkomsten, zoals vorderingen
ter zake schade, boete, rente en kosten, volledig heeft voldaan en algehele betaling is geschied. Wederpartij draagt niettemin het risico
voor alle schade, welke door haar of door derden aan de betreffende zaken wordt veroorzaakt.
6.4 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Wederpartij niet gerechtigd deze zaken te vervreemden of te
bezwaren. Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbare eigendom van Pool FIX te bewaren.
6.5 Wederpartij machtigt Pool FIX onherroepelijk om, indien Wederpartij niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen jegens Pool FIX,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.
Wederpartij zal volledige medewerking verlenen aan vorenbedoelde terugname en geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke
toestemming aan Pool FIX, en aan door Pool FIX aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pool
FIX zich bevinden.

Artikel 7
Overmacht
7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Pool FIX het recht de
overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Pool FIX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pool FIX niet in staat is haar verplichtingen jegens Wederpartij na te
komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan oproer, molest, stakingen, oorlog, pandemieën, gebrek
aan grondstoffen, brand, waterschade, natuurgeweld en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen,
bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van ingeschakelde
derden, niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden, niet-nakoming door ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via
overheidswege te verkrijgen vergunning. Dit geldt dus ook wanneer dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen bij onze leveranciers.
7.3 Pool FIX kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Pool FIX haar verbintenis had moeten nakomen.
7.4 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging of opschorting van (de uitvoering van) de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig
recht op schadevergoeding ontlenen.
7.5 Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uitvoering van) de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Wederpartij niet van haar
verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.
Artikel 8
Reclames
8.1 Wederpartij dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde haar ter beschikking wordt gesteld.
Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient
Wederpartij dit terstond schriftelijk aan Pool FIX te melden. Mondelinge reclamaties zijn niet geldig. Indien niet terstond en uiterlijk binnen acht
werkdagen na ontvangt te dezer zake is gereclameerd, dan gelden de door Pool FIX geleverde zaken, alsook de gegevens op de
afleveringsbonnen en/of dergelijke documenten, als juist en volledig door de Wederpartij aanvaard.
8.2 Wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst nadien aan de dag treden,
uiterlijk binnen acht werkdagen na levering schriftelijk te reclameren.
8.3 In afwijking van het in artikel 8.1 en 8.2 bepaalde, dient reclamering ten aanzien van geleverde zaken waarvoor een beproeving of keuring
plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring
plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan Pool FIX te worden bevestigd.
8.4 Indien Wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 reclameert, kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan
haar reclame. Reclames over grondstoffen die Pool FIX in haar zaken verwerkt moeten worden gemeld bij de leverancier van deze grondstoffen.
8.5 Reclamaties als onder 8.1, 8.2 en 8.3 bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op.
8.6 Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van Pool FIX,
gegrond blijkt te zijn, zal Pool FIX de gebreken kosteloos herstellen, zonder dat Wederpartij daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke
vergoeding dan ook.
8.7 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 8.6 te kunnen beroepen, dient Wederpartij: - Pool FIX tijdig, als bedoeld in de artikelen 8.1,
8.2 en 8.3, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen; - de aard en de grond van de klachten nauwkeurig op te geven;- te
bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Pool FIX - te bewijzen dat de gebreken zich
vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde zaken; - te bewijzen dat de door Pool FIX geleverde
zaken na levering door Pool FIX niet (verder) door Wederpartij en/of een derde zijn verwerkt, behandeld of anderszins zijn bewerkt; en - Pool FIX
alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
8.8 Indien de kosten van het alsnog verrichten van de werkzaamheden zoals overeengekomen en/of de kosten van herstel, naar het oordeel van
Pool FIX, niet in verhouding staat tot het belang van Wederpartij hierbij, dan heeft Wederpartij – indien Pool FIX ter zake aansprakelijk is – recht
op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. Pool FIX
is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij zou hebben
gemaakt bij nakoming van de in artikel 8.6 omschreven verplichting.
8.9 Terugzending van het geleverde komt voor rekening en risico van Wederpartij en kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming en verzendinstructies van Pool FIX.
Artikel 9
Opzegging, verzuim, opschorting, ontbinding, rente en kosten
9.1 Indien de overeenkomst voor een bepaald project wordt aangegaan, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege door voltooiing van het
project.
9.2 Indien de overeenkomst niet voor een bepaald project, doch voor een bepaalde tijd wordt aangegaan, dan wordt de overeenkomst steeds,
onder dezelfde voorwaarden en condities, voor een gelijke periode verlengd en voortgezet, zulks tenzij Wederpartij en/of Pool FIX de
overeenkomst vooraf, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie volledige kalendermaanden, schriftelijk en per aangetekende
post heeft opgezegd.
9.3 Tenzij Pool FIX voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bevestigd, kan Wederpartij de overeenkomst
niet tussentijds opzeggen.
9.4 In tegenstelling tot Wederpartij, kan Pool FIX de overeenkomst, te allen tijde, tussentijds, per aangetekend schrijven, opzeggen, zulks met
inachtneming van een opzegtermijn van twee volledige kalendermaanden.
9.5 De overeenkomst mag door Pool FIX, per aangetekend schrijven, tussentijds worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn
in de gevallen zoals vermeld in artikel 9.9, in de gevallen dat Pool FIX het ontstaan van één van de in artikel 9.9 genoemde omstandigheden bij
Wederpartij redelijkerwijs aannemelijk acht, in de gevallen dat het voor Pool FIX in redelijkheid niet meer mogelijk is om aan haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen en in de (overige) gevallen dat er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging
rechtvaardigt in het belang van Pool FIX.
9.6 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Pool FIX, heeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
9.7 Indien de tussentijdse opzegging door Pool FIX en/of de voortijdige beëindiging van de overeenkomst, het gevolg is van een aan Wederpartij
toe te rekenen gedraging en/of omstandigheid, dan heeft Pool FIX recht op betaling van de reeds verzonden en nog te verzenden facturen voor
de door haar tot dan toe geleverde zaken, heeft Pool FIX recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies en heeft Pool FIX
recht op vergoeding van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.
De door Wederpartij aan Pool FIX te vergoeden bezettingsverlies en additionele kosten als voormeld, behelzen tezamen ten minste een bedrag
gelijk aan 50% van de totaal overeengekomen prijs. Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Pool FIX genoemde termijn
te voldoen.
9.8 Bij beëindiging van de overeenkomst dient Wederpartij alle in haar bezit zijnde zaken, gegevens en documenten die in eigendom toebehoren
aan Pool FIX, binnen vijf werkdagen na beëindiging van de overeenkomst aan Pool FIX in bezit te geven.
9.9 Indien Wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, Wederpartij één of meerdere van haar verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst met Pool FIX niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Wederpartij failliet is verklaard, aan
Wederpartij surseance van betaling is verleend, in andere gevallen dan voormeld waarin Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan
beschikken, in geval inontvangstneming door Wederpartij van de levering achterwege blijft en in geval Wederpartij door Pool FIX verzocht is om
zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en deze zekerheden niet (tijdig) worden verstrekt, dan wel onvoldoende zijn, dan
zijn de vorderingen van Pool FIX onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Wederpartij in verzuim. Pool FIX is in een dergelijk geval voorts bevoegd,
naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met Wederpartij en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging
van de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen, een en ander zonder ook maar
enige schadevergoeding aan Wederpartij verschuldigd te zijn.
9.10 Over de tijd dat Wederpartij met betaling in verzuim is, is Wederpartij over het aan Pool FIX verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze
rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verhoogd met 2%.
9.11 Nadat Wederpartij in verzuim is gekomen, is Pool FIX bevoegd om onverwijld, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan
van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan voor Pool FIX verbonden kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
integrale kosten, komen alsdan volledig voor rekening van Wederpartij.
Artikel 10
Beperking aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Pool FIX, als bedoeld in artikel 8.8, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of
omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 10.
10.2 Wederpartij is zich bewust van het feit dat Pool FIX zelf ook koper is van grondstoffen die zij in haar zaken verwerkt. Pool FIX is nimmer
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de aan Pool FIX geleverde en door haar verwerkte grondstoffen.
10.3 Pool FIX is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pool FIX aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan Pool FIX toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Uitgesloten is corrosie door het
gebruik van oxiderende, corrosieve en of bijtende middelen.
10.4 Pool FIX is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
10.5 Indien Pool FIX aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Pool FIX steeds beperkt tot het bedrag dat door
de verzekeraar van Pool FIX, op grond van de door Pool FIX afgesloten verzekering, voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.
10.6 Indien op welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 10.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere
aansprakelijkheid van Pool FIX beperkt tot maximaal de hoogte van de prijs die door Pool FIX voor de betreffende overeenkomst bij Wederpartij
in rekening is gebracht, doch zulks wel immer tot een maximum van € 5.000,00.
10.7 Onverminderd het overige in onderhavig artikel 10 bepaalde, is Pool FIX nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
doordat Pool FIX is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.8 Wederpartij vrijwaart Pool FIX voor alle (mogelijke) aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
(menen te) lijden en waarvan de oorzaak aan anderen, waaronder de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, dan aan Pool
FIX toerekenbaar is.
10.9 Wederpartij is gehouden om Pool FIX zowel in als buiten rechte bij te staan indien Pool FIX wordt aangesproken door derden zoals bedoel
in artikel 10.8 en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien Wederpartij in gebreke blijft in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Pool FIX, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde
van Pool FIX en derden daardoor ontstaan, komen dan integraal voor rekening en risico van Wederpartij.
10.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Wederpartij jegens
Pool FIX één jaar.
Artikel 11
Overige bepalingen
11.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.
11.2 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van
deze algemene voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn,
dan wordt deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
11.3 Op elke overeenkomst en elke rechtsverhouding tussen Wederpartij en Pool FIX, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.4 Alle geschillen tussen Wederpartij en Pool FIX, zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht in het Nederlandse
arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.
11.5 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.
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