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Verkoopvoorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle orders worden geaccepteerd door Brigade Electronics plc (hierna te noemen Brigade) met 
inachtneming van deze verkoopvoorwaarden, die eventuele daarmee strijdige voorwaarden die door 
de koper zijn gespecificeerd ontkrachten, tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen met een 
directeur van Brigade. Brigade moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van enige bezwaren 
tegen deze voorwaarden voordat de levering van goederen of diensten plaatsvindt, waarna de order 
als geannuleerd beschouwd wordt, tenzij een door beide partijen aanvaarde wijziging is 
overeengekomen. 
 
PRIJZEN: De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn de prijzen in de meest recente prijslijst die 
is verstrekt voor de datum van verzending.  
ORDERS: Orders worden geaccepteerd afhankelijk van de kredietwaardigheid van de koper zoals 
deze is gecontroleerd door Brigade. De koper zal desgevraagd de informatie verstrekken die Brigade 
nodig heeft om de financiële status van de koper te beoordelen. Brigade behoudt zich het recht voor 
af te zien van handel met een bedrijf of persoon.  
Als Brigade voor de order van de koper producten op enige wijze moet aanpassen, komen alle kosten 
van de aangepaste producten voor rekening van de koper als de order vervolgens wordt geannuleerd 
of gewijzigd. 
 
LEVERING: Tenzij anderszins is overeengekomen, vindt verzending plaats met de vervoerder die 
door Brigade is gekozen. Goederen worden normaliter verzonden op de dag waarop de order is 
ontvangen of op de volgende werkdag, of op de overeengekomen einddatum van de bedenktijd. 
Iedere poging zal in het werk worden gesteld om levering op deze wijze tot stand te brengen, of 
volgens het gespecificeerde programma, maar er kan geen garantie voor levering worden gegeven 
en dit contract zal niet ongeldig worden door enige vertraging. Als die mogelijkheid wordt geboden, 
kan de koper voor versnelde levering betalen met de garantie die de vervoerder biedt. 
 
DIENSTEN: Brigade levert de diensten aan de koper overeenkomstig de standaard 
bedrijfsprocedures van Brigade of conform de overeengekomen specificatie, in alle wezenlijke 
opzichten, en zal alle redelijke pogingen in het werk stellen om prestaties te leveren op data zoals die 
zijn gespecificeerd in de bevestiging van de order van de koper. De genoemde data zijn niet meer 
dan schattingen en tijd wordt geen maatstaf geacht in de beoordeling van de levering van diensten. 
Brigade behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in enige overeengekomen diensten als dit 
nodig is om aan toepasselijke wetten of veiligheidsvoorschriften te voldoen, of die niet essentieel de 
aard of kwaliteit van de diensten beïnvloeden. Dergelijke wijzigingen worden voorafgaande aan de 
levering van de diensten meegedeeld. 
 
BETALING: Alle verschuldigde bedragen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling is onmiddelijk verschuldigd na aanvang van 
enige procedures of de verrichting van enige handelingen waarin insolventie van de koper een rol 
speelt.  
Als betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Brigade het recht de koper de op dat moment 
geldende handelsrente in rekening te brengen (zowel voor als na enig rechterlijke uitspraak) over het 
niet betaalde bedrag tegen de actuele rentevoet (voor 2015 bedraagt deze 8,05% met een minimum 
van € 40,- per factuur), volgens artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, todat volledige betaling 
heeft plaatsgevonden (voor de berekening van de rente wordt ieder deel van een maand als gehele 
maand beschouwd).  
 
CLAIMS: Indien goederen of diensten niet geleverd zijn, moet dat binnen 14 dagen na factuurdatum 
schriftelijk meegedeeld worden, onder vermelding van het factuurnummer. Als de koper verzuimt dit 
schriftelijk mee te delen overeenkomstig deze voorwaarden, worden de goederen of diensten geacht  
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zonder gebreken aan de koper te zijn geleverd. Brigade is niet aansprakelijk voor compensatie van de 
koper voor niet-levering of late levering van goederen of diensten, noch zijn claims ingediend 
krachtens deze voorwaarden redenen voor annulering van het contract of de order. 
 
OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM: Goederen die door Brigade zijn geleverd zijn voor 
risico van de koper onmiddellijk na levering aan de koper of het in bewaring nemen namens de koper 
(afhankelijk van welke van de twee gebeurtenissen het eerst plaats vindt), en de koper moet 
dienovereenkomstig verzekerd zijn. Het wettelijk eigendomsrecht op alle goederen die door Brigade 
zijn geleverd aan de koper berust bij Brigade totdat de koper volledig heeft betaald voor de goederen, 
inclusief BTW, en ook heeft betaald voor alle andere goederen die door Brigade zijn geleverd aan de 
koper ongeacht of dergelijke betalingen betrekking hebben op goederen die onder een bepaalde 
factuur vallen en ongeacht of onder de handelsvoorwaarden tussen Brigade en de koper nog betaling 
aan Brigade verschuldigd is. Tot het moment waarop eigendom en recht aldus zijn overgegaan zal de 
koper:  

(a) de goederen op een vertrouwelijke basis bewaren als bewaarnemer van het bedrijf; 
(b) de goederen zodanig opslaan dat ze direct herkenbaar blijven als eigendom van Brigade 
en geen identificatiemarkeringen of verpakking op of in verband met de goederen 
verwijderen, onleesbaar maken, beschadigen of verbergen,  
(c) de goederen in bevredigende staat houden en deze tegen alle risico’s verzekerd te 
houden voor de volle aankoopprijs vanaf de datum van ontvangst 
(d) Brigade te informeren als er enigerlei insolventieprocedures of –processen met betrekking 
tot de koper worden gestart maar de koper de goederen in de gebruikelijke bedrijfsvoering 
kan wederverkopen of gebruiken 

Brigade is gerechtigd van de koper te eisen de goederen te retourneren en ook de vestiging van de 
koper te betreden (of waar de goederen dan ook worden bewaard namens de koper), en in elk van de 
gevallen de voornoemde goederen weer in bezit te nemen zonder voorafgaande kennisgeving. 
Brigade heeft het recht alle kosten inclusief juridische kosten die voortvloeien uit het weer in bezit 
nemen van de goederen op de koper te verhalen. 
 
RETOURZENDINGEN: Retourzendingen voor krediet worden uitsluitend geaccepteerd nadat eerst 
toestemming van Brigade daarvoor is verkregen. De vrachtkosten voor dergelijke retourzendingen 
naar Brigade moeten vooraf betaald zijn en de goederen dienen ongebruikt te zijn, en vergezeld te 
gaan van de relevante factuurgegevens. Alle retourzendingen vinden plaats voor risico van de koper 
en er worden verwerkingskosten in rekening gebracht van ten hoogste 15% van de prijs die de koper 
in rekening is gebracht met het oog op de kosten die voor Brigade verbonden zijn aan het opnieuw in 
bezit en in voorraad nemen van de goederen. Brigade accepteert geen retourzendingen van 
producten die aan de wensen van de koper zijn aangepast. 
 
GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID: Brigade garandeert dat alle goederen vrij van fabricage- of 
materiaalfouten zijn in normaal gebruik, vooropgesteld dat ze zijn geïnstalleerd en bediend 
overeenkomstig de meegeleverde instructies. Diensten worden geleverd met redelijke zorgvuldigheid 
en bekwaamheid. De aanvangsdatum voor alle garanties is de datum van levering van de goederen 
diensten aan de koper tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen door Brigade. De 
geldigheidsduur van de garantie is zoals vermeld in de catalogus en/of specificatie van Brigade. 
Brigade geeft geen andere garantie, expliciet dan wel impliciet, met betrekking tot goederen of 
diensten, hun verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor enig gebruik of doel. In het bijzonder, 
maar onverminderd deze voorwaarden, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor incidentele of 
gevolgschade op grond van enige garantie expliciet dan wel impliciet. Niets in deze voorwaarden 
beperkt de aansprakelijkheid van Brigade of sluit deze uit voor: 

(a) Dood of letsel als gevolg van nalatigheid van Brigade; 
(b) Fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; 
(c) Schending van de voorwaarden geïmpliceerd door deel 12 van de Sales of Goods Act 
1979 of deel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982 
(d) Defecte producten in het kader van de Consumer Protection Act 1987 

Met inachtneming van de bepalingen van deze clausule is de hoogte van de aansprakelijkheid van 
Brigade jegens de koper met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het 
contract, hetzij in contract of in onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), niet-nakomen van een  
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wettelijke verplichting of anderszins in geen geval groter dan 150% van de prijs van de goederen of 
diensten in kwestie. 
 
Onverminderd enige andere rechten die Brigade kan hebben, kan Brigade via kennisgeving aan de 
koper elk contract tussen de koper en Brigade onmiddellijk beëindigen, verdere leveringen aan de 
koper opschorten, en onmiddellijk alle bedragen van de koper vorderen die op grond van een contract 
met Brigade verschuldigd zijn, niettegenstaande enige periode van krediet die kan zijn toegestaan 
samen met cumulatieve rente en andere legitieme kosten en verliezen die Brigade heeft opgelopen 
als gevolg van een beëindiging indien:  

(a) een bedrag dat de koper Brigade verschuldigd is in zijn geheel of gedeeltelijk niet op tijd is 
betaald: of 
(b) de koper een van de bepalingen van een contract met Brigade schendt, vooropgesteld dat 
Brigade de koper in kennis heeft gesteld van deze schending en er een rechtsmiddel is voor 
deze schending maar koper het rechtsmiddel niet binnen zeven dagen heeft benut; of 
(c) een besluit is genomen en een rechtbank de koper opgedragen heeft de onderneming te 
ontbinden, de koper failliet verklaard heeft of de aanstelling van een beheerder heeft gelast 
voor alle activa of een deel daarvan; of 
(d) een curator wordt aangesteld voor alle activa of een deel daarvan; of 
(e) de koper de commerciële activiteiten staakt of dreigt te gaan staken; of 
(f) er een aanvraag tot faillissement van de koper is ingediend (in het geval van een natuurlijk 
persoon); 

 
OVERMACHT: Als Brigade verhinderd wordt prestaties uit hoofde van een contract te leveren 
vanwege een oorzaak waarop Brigade redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, of door een 
onvermogen diensten, materialen of artikelen te verkrijgen die nodig zijn voor de verrichting van 
prestaties uit hoofde van het contract behalve tegen hogere prijzen, kan Brigade naar eigen 
goeddunken de prestaties uit hoofde van het contract uitstellen, of het hele contract dan wel een deel 
daarvan annuleren, en Brigade kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een dergelijke 
vertraging of annulering of onvermogen om levering te realiseren. 
 
AFSPLITSING VAN BEPALINGEN & VERKLARING VAN AFSTAND: Als een rechtbank bepaalt dat 
een voorwaarde niet afdwingbaar is, is die bewuste bepaling niet van toepassing maar de rest van 
deze voorwaarden wel. Als Brigade enig recht op grond van dit contract niet uitoefent, kan dat niet 
worden opgevat as een verklaring van afstand van enig recht van Brigade inclusief de rechten in deze 
Verkoopvoorwaarden. 
 
TOEPASSELIJK RECHT: Op alle contracten tussen Brigade en de koper is het recht van Engeland 
van toepassing, en de koper komt overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van 
de Engelse rechtbanken. 
KENNISGEVINGEN: De communicatie tussen de partijen over het contract of deze voorwaarden 
moet schriftelijk plaatsvinden en in persoon worden overhandigd of door gefrankeerde post of per e-
mail worden bezorgd bij de statutaire zetel van het bedrijf of naar andere adressen die het bedrijf van 
tijd tot tijd kan meedelen aan de andere partij. Dergelijke kennisgevingen worden geacht te zijn 
ontvangen: 

(a) Indien verzonden met gefrankeerde post, 4 dagen na het posten (de dag van het posten 
niet daarbij inbegrepen); 
(b) Indien in persoon overhandigd, op de dag van levering 
(c) IIndien verzonden per e-mail op een werkdag voor 4 uur’s middags op het moment van 
verzending en anders op de volgende werkdag, vooropgesteld dat de afzender bevredigend 
verzending kan aantonen. 
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