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Algemene verkoopvoorwaarden
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
1. Rossi BeNeLux BV: de gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden, gevestigd
te Nijkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57039488.
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Rossi BeNeLux BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Rossi BeNeLux BV tot stand gekomen
overeenkomst, waarmee Rossi BeNeLux BV zich heeft verbonden tot de levering van
producten.
4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Rossi BeNeLux
BV te leveren zaken.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rossi
BeNeLux BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor de uitvoering van derden dient te orden betrokken.
3. Voor zover hierin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden eveneens van toepassing op vervolgorders.
4. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Van het bepaalde in deze algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk
worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene verkoopvoorwaarden,
geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen
verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen
ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Prijsopgaven van Rossi BeNeLux BV, met inbegrip van de beschrijving, technische
kenmerken en de prijzen van producten mogen in geen geval worden beschouwd als
een bindende koopovereenkomst, maar gelden als een offerte. De condities die uiteen
worden gezet in een dergelijke prijsopgave zullen na verloop van dertig dagen na het
uitbrengen daarvan alle geldigheid en gevolgen verliezen, tenzij Rossi BeNeLux BV in
de tussentijd een order van de koper ontvangt.
2. Iedere order die door de koper is verzonden zal worden opgevat als een onherroepelijk aankoopvoorstel dat geldig is gedurende 30 dagen vanaf de datum waarop deze
door Rossi BeNeLux BV werd ontvangen, tenzij deze termijn door Rossi BeNeLux BV
expliciet wordt uitgebreid van tijd tot tijd.
3. De order van de koper moet de hoeveelheid en de aanduiding van de benodigde
producten vermelden.
4. Het verzenden van de order door de koper impliceert dat de koper deze verkoopvoorwaarden heeft gelezen, ermee vertrouwd is en dat deze volledig, onvoorwaardelijk
en zonder beperkingen worden aanvaard door beide partijen.
5. De order van de koper is voor Rossi BeNeLux BV pas bindend vanaf het moment dat
Rossi BeNeLux BV de order schriftelijk met de koper heeft bevestigd.
6. De informatie die verstrekt wordt in catalogi, schema’s en prijslijsten is voor Rossi
BeNeLux BV vrijblijvend. Rossi BeNeLux BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de producten en prijzen, waarbij Rossi BeNeLux BV enkel gebonden wordt geacht aan de gegevens zoals die zijn weergegeven in de orderbevestiging als bedoeld in het vorige lid.

7. De catalogi van Rossi zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin wijst Rossi BeNeLux BV iedere aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in deze af; uitsluitend de orderbevestiging kan Rossi BeNeLux BV binden.
8. Indien de koper de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of
rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. | TERMIJNEN
1. Indien Rossi BeNeLux BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van
door de koper te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan
nadat Rossi BeNeLux BV deze gegevens heeft ontvangen.
2. Rossi BeNeLux BV spant zich in de vermelde leveringstermijnen na te komen, echter
betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. De koper maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Rossi BeNeLux
BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Rossi BeNeLux BV de overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na
de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
ARTIKEL 5. | LEVERING
1. Levering geschiedt zoals overeengekomen conform Incoterms 2010 conditie, vermeld op offerte en definitieve opdrachtbevestiging af Modena.
2. Specifiek zal de levering hebben plaatsgevonden, in alle opzichten, met het verzenden van de aankondiging (dit mag in de vorm van een factuur zijn), hetzij met het
gevolg dat de producten beschikbaar zijn voor (indien van toepassing) tests of voor
transport door de koper, of aan een ander transportbedrijf in het geval dat het daaraan
wordt overgedragen.
3. Alle transacties met betrekking tot transport, verzekering, douane en accijnzen,
handling en levering zijn voor rekening en het risico van de koper, wiens verantwoordelijkheid het is zowel de producten te controleren bij aankomst en iedere vordering
rechtstreeks met het transportbedrijf te regelen, zelfs als de producten franco zijn
geleverd.
ARTIKEL 6. | GARANTIE
1. Rossi BeNeLux BV garandeert de goede werking van de standaard Rossi-producten
uit de catalogi die actueel zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, aan directe klanten (kopers) en de klanten (kopers) van de toegekende ISO 9000 gecertificeerde distributeurs voor een periode van 3 (drie) jaar vanaf de datum van de verzending. De 3 jaar garantie is van toepassing op producten die in twee ploegendienst
opereren (twee jaar bij opereren in 3 ploegendienst).
Voor de componenten die bij derden zijn ingekocht (zoals, bij wijze van niet-beperkend
voorbeeld: koppelingen, remmen) geldt garantie met een looptijd van een jaar.
2. De garantie beperkt zich tot reparatie of vervanging van onderdelen die herkenbare
mankementen als gevolg van defecte materialen of fabricage vertonen naar oordeel
van Rossi, franco doorgestuurd naar een adres bepaald door Rossi BeNeLux BV. De
vervangen onderdelen blijven eigendom van Rossi BeNeLux BV.
3. De garantie geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage
of veroudering (zoals, bij wijze van niet-beperkend voorbeeld, afdichtringen en seals).
4. Geen andere vergoeding van welke aard dan ook wordt door de garantie gedekt,
noch kan er sprake zijn van een vordering tot schadevergoeding van welke aard dan
ook, direct of indirect, (ook door derden), ook ten aanzien van tijdelijk opgeschort gebruik van de gekochte producten. Onderzoek naar dergelijke gebreken en de oorzaken
ervan dient bij één van de fabrieken van Rossi te worden uitgevoerd, door Rossi BeNeLux BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Kosten voor activiteiten (zoals bijvoorbeeld: arbeid, demontage, montage, vervoer,
verblijf en maaltijden) door personeel van Rossi buiten hun locaties voor de reparatie,
zijn ten laste van de koper, zelfs in het geval dat het recht op reparatie onder garantie
is erkend. Rossi BeNeLux BV zal slechts betalen voor de kosten van de vervangen
onderdelen en de tijd die nodig is om ze te vervangen.
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6. De garantie vervalt voor gekozen producten (specifiek, als niet-beperkend voorbeeld, met betrekking tot: servicefactor, bedrijfscycli, radiale belastingen, etc.) die niet
opgeslagen, geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden worden in overeenstemming met
de instructies van Rossi (zie “Instructies voor de installatie en het onderhoud van tandwielkasten en motorreductoren UT.D 045”, te raadplegen en downloaden van onze
website www.rossi.com). De garantie vervalt eveneens voor producten die geheel of
gedeeltelijk gedemonteerd zijn dan wel gewijzigd en/of gerepareerd op welke wijze
dan ook.
7. De garantie sluit schade aan en/of gebreken en/of afwijkingen ten gevolge van
externe componenten uit (zoals, bij wijze van nietbeperkend voorbeeld: koppelingen,
tandwielen, externe motor, etc.) of hun verkeerde montage. De garantie vermeld in dit
artikel vervangt en sluit elke andere vorm van garantie uit, ook wettelijke garantie.
8. Het recht van de koper op de in dit artikel genoemde garantie is nietig in het geval
van niet-nakoming van zelfs maar één van zijn contractuele verplichtingen, zoals o.a.
de betalingsvoorwaarden.
9. Alle verzoeken tot reparaties onder garantie moeten schriftelijk worden aangevraagd door de koper bij Rossi BeNeLux BV
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d) in geval van complicaties bij de inkoop van grondstoffen. In gevallen waarin de opschorting van de leveringen of uitbreiding van de leveringstermijnen zijn te wijten aan
oorzaken die op welke wijze dan ook kunnen worden toegerekend aan de koper (zoals,
niet-limitatief bedoeld: de gevallen als bedoeld onder de punten a, c en d van dit artikel), zal Rossi BeNeLux BV het recht hebben om schadevergoeding te eisen van de
koper voor de geleden schade.
2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is
gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Rossi BeNeLux
BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper
reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Rossi BeNeLux BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van
hem kan worden gevergd.
4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband
met het door Rossi BeNeLux BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en
ontbindingsrecht.

10. Uitsluitend voor de vervangen of herstelde onderdelen, begint een hernieuwde
garantieperiode van drie maanden na het verrichten van de vervanging of reparatie.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die
Rossi BeNeLux BV ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst
lijdt, te vergoeden.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

6. Indien Rossi BeNeLux BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle
vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

1. Rossi BeNeLux BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de
overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Rossi BeNeLux BV door toedoen van zijn toeleveranciers
niet in staat is de producten (tijdig) te leveren.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN RECLAMES

2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort.

1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken
of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de
aard en hoeveelheid naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen
aan Rossi BeNeLux BV.

3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt,
dan wel de overmacht situatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren,
zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 20 werkdagen nadat hij
van het bestaan van de gebreken in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis
had moeten geraken, mededeling te doen aan Rossi BeNeLux BV.

4. Indien Rossi BeNeLux BV bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van
een zelfstandige overeenkomst.

3. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Rossi BeNeLux BV uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.

5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Rossi BeNeLux BV is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang
te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene
verkoopvoorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten
van de overeenkomst Rossi BeNeLux BV ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Hiervan is
niet-limitatief bedoeld sprake in geval van het niet voldoen door de koper aan de vastgestelde voorwaarden van betaling, waaronder het niet voldoen van voorschotten, het
verlenen van garanties, de overlegging van gegevens omtrent zijn kredietwaardigheid
en de nakoming van andere financiële verplichtingen, waaronder die met betrekking
tot eerder gemaakte afspraken met Rossi BeNeLux BV; a) bij overmacht waaronder
naast hetgeen daaronder in de wetgeving en jurisprudentie wordt verstaan: stakingen,
onthouding van arbeid, epidemie, oorlog, brand, overstroming, verwerking van incidenten en onderbrekingen en/of vertragingen in het transport, ontoereikendheid van
stroomvoedingen en vele andere gebeurtenissen die niet kunnen worden toegeschreven aan Rossi BeNeLux BV of zijn leveranciers;
b) het niet voldoen door de koper aan het tijdig verstrekken aan Rossi BeNeLux BV
van de alle informatie die nodig is voor de nakoming van de overeenkomst door Rossi
BeNeLux BV.
c) wanneer wijzigingen zijn aangebracht aan de order, zelfs met goedkeuring van Rossi
BeNeLux BV;
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4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper nimmer op.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. De contractprijzen zijn de prijzen die zijn vastgelegd in de orderbevestiging en worden beschouwd als “ex-works” (EXW), volgens Incoterms (International Commerce
Terms), te worden klaargemaakt voor verkoop door Rossi.
2. De overeenkomst, onder meer ten aanzien van prijzen, kan na totstandkoming daarvan niet worden gewijzigd, behoudens voor zover partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de levering van de
producten, een wijziging voordoet in btwtarieven of andere heffingen van overheidswege, is Rossi BeNeLux BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voorts is Rossi BeNeLux BV gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de
producten openbaren, aan de koper door te berekenen.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Betalingen dienen te geschieden in overeenstemming met de voorwaarden die zijn
overeengekomen; iedere geldoverdracht op locatie of op een wijze die afwijkt van wat
in de voorwaarden is beschreven, kan niet als geldig worden beschouwd en de koper
zal hierlangs op geen enkele wijze aan aflossingen hebben voldaan.
7. Klachten ten aanzien van factuurbedragen, schorten de betalingsverplichtingen van
de koper nimmer op.
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8. Een voorschot aan Rossi BeNeLux BV zal nimmer rentedragend zijn.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het opeisbare bedrag
een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als
volledige maand wordt aangemerkt.
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3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud
rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Rossi
BeNeLux BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

10. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening.

4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Rossi BeNeLux BV of de door
Rossi BeNeLux BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Rossi BeNeLux BV is
bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle
hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 13. | GEHEIMHOUDING

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Rossi BeNeLux BV, draagt Rossi
BeNeLux BV geen aansprakelijkheid voor enige in het kader van de overeenkomst door
de koper of derden geleden schade, alsmede voor enige schade als gevolg van het
gebruik van de door of namens hem geleverde producten. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Rossi BeNeLux BV conform het overige van dit artikel uitgesloten
c.q. beperkt.

1. De koper is verplicht om de grootst mogelijke geheimhouding in acht te nemen ten
aanzien van alle telefonische, schriftelijke en commerciële informatie van de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst.

2. Rossi BeNeLux BV zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de defecten aan het product worden veroorzaakt door een niet aan Rossi BeNeLux BV toe te
rekenen omstandigheid, waaronder nietlimitatief bedoeld begrepen kan zijn:

a) het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te bewaren en
terug te sturen naar Rossi BeNeLux BV wanneer hierom wordt gevraagd;

a) onjuist, verkeerd of overmatig gebruik;

b) zich te onthouden van het reproduceren, kopiëren, verzenden of openbaren aan
derden, tenzij binnen de grenzen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de
leverancier;

2. Met betrekking tot dergelijke informatie, is de koper zelfs na de uitvoering van deze
overeenkomst, verplicht om:

b) onjuist, incorrect of onvoldoende onderhoud;
c) af te zien van het aanvragen van octrooien;
c) gebruik van het product die ongebruikelijk is of in strijd met de waarschuwingen van
Rossi of, in ieder geval, anders dan het beoogde gebruik;
d) het gebruik van het product met niet-originele onderdelen;
e) onjuiste opslag.
3. Rossi BeNeLux BV heeft te allen tijde het recht de schade van de koper te herstellen.
De koper dient Rossi BeNeLux BV hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke
waarvan elke aansprakelijkheid van Rossi BeNeLux BV vervalt.
4. Rossi BeNeLux BV is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van
de producten, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de
aansprakelijkheid draagt.
5. Rossi BeNeLux BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede
begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Rossi BeNeLux BV mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot
ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Rossi BeNeLux BV betrekking heeft.
7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Rossi BeNeLux BV meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval, onder de eventueel afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering van Rossi BeNeLux BV, wordt uitgekeerd.
8. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rossi BeNeLux
BV, één jaar.
9. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Rossi BeNeLux BV,
vrijwaart de koper Rossi BeNeLux BV van alle aanspraken van derden, uit welken
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband
houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Rossi BeNeLux BV,
alsmede het gebruik van de door Rossi BeNeLux BV geleverde producten.
ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Rossi BeNeLux BV geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de
koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

d) af te zien vervaardiging of de vervaardiging door derden, of het verstrekken van
producten aan derden, om welke reden dan ook, direct of indirect, met behulp van de
bovenstaande technische documenten;
e) naleving op te leggen en te waarborgen van de verplichtingen die voortvloeien uit
dit artikel op iedere samenwerkende partij van de koper, in iedere vorm en op ieder
moment, en dus ook partners, medewerkers, professionals, consultants, toeleveranciers en in ieder geval iedereen die direct of indirect bekend is met de informatie die is
doorgegeven door Rossi BeNeLux BV aan de koper.
3. In geval van schending van de vertrouwelijkheids-en geheimhoudingsverplichting
zoals voorgeschreven in dit artikel, is de koper verplicht om Rossi BeNeLux BV als
boete een bedrag gelijk aan 10% van de in een jaar aangekochte producten te betalen,
waarvan congruentie in verhouding tot het totaal gedeelde belang door de partijen
eerder is beoordeeld en geaccepteerd. Dit is uiteraard niet van invloed op het recht
van Rossi BeNeLux BV om schadevergoeding voor iedere verdere schade te verkrijgen.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Rossi BeNeLux BV voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing .
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben
ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rossi BeNeLux BV aangewezen
om van geschillen kennis te nemen.
4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
5. De koper bevestigt de technisch documentatie in het Engels of Frans van de leverancier te hebben ontvangen en zorgvuldig te hebben onderzocht met betrekking tot de
producten. De koper kan Rossi BeNeLux BV ook vragen om een kopie van de genoemde
technische documentatie te verstrekken in een taal naar keuze uit het aanbod (o.a.
Italiaans, Duits, Spaans, Russisch, Chinees).
6. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op, en gedownload van de website www.rossi-group.com.

2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar
moet worden geacht, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
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