
Impulse Plants BV --- Algemene Voorwaarden

1.      Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm of op welke 

wijze dan ook, van Impulse Plants BV, hierna: ‘Impulse Plants’ en op alle met haar gesloten overeenkomsten. Met 
overeenkomst wordt de overeenkomst tussen partijen bedoeld, alsmede de orders, zoals bedoeld in artikel 2.1.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk overeengekomen, aanvullende voorwaarden van 
toepassing zijn op bepaalde goederen en/of werkzaamheden. Indien er tussen de aanvullende voorwaarden en 
deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven 
deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is 
overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht 
blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn 
overeengekomen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing 
wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen 
partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging 
overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing 
verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen. 

1.5. Impulse Plants is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomst gebruik te maken van derden. Ook in die situatie 
gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

1.6. Iedere communicatie tussen Van Rens en de deelnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in 
deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Van Rens 
opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door 
opdrachtgever. 

2. Tot stand komen order
2.1. De order komt tot stand op het moment dat een order door opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling is 

geplaatst en door Impulse Plants is ontvangen. De bewijslast ten aanzien van de inhoud en de ontvangst van de 
order ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

2.2. Iedere order zal worden bevestigd in de factuur die voor de order wordt opgesteld. De factuur bevat alle informatie 
terzake van de order zoals die is of zal worden uitgevoerd en dient te worden beschouwd als orderbevestiging, 
tenzij de order is bevestigd in een separate orderbevestiging.

3. Verpakking
3.1. Verpakking van de goederen geschiedt op de in de branche gebruikelijke wijze, tenzij partijen schriftelijk anders 

overeenkomen.
3.2. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal, zoals stapelwagens, containers en palletboxen, dat aan 

opdrachtgever in bruikleen is gegeven, behoudt Impulse Plants zich het recht voor om de kosten van dit 
verpakkingsmateriaal bij opdrachtgever in rekening te brengen, indien opdrachtgever het verpakkingsmateriaal 
niet binnen 30 dagen geretourneerd heeft aan Impulse Plants. 

3.3. Voor de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die opdrachtgever aan Impulse Plants verschuldigd is, is de opgave 
van Impulse Plants leidend.

4.     Levering
4.1. De goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat zij door Impulse Plants aan opdrachtgever ter 

beschikking zijn gesteld op een daarvoor door opdrachtgever aangewezen locatie. Niet noodzakelijk is dat een 
medewerker van opdrachtgever de goederen ook feitelijk in ontvangst heeft genomen. 

4.2. Een door Impulse Plants opgegeven levertijd is vrijblijvend en geldt slechts bij benadering en nimmer als fatale 
termijn.

4.3. Indien de door opdrachtgever bestelde goederen beschikbaar zijn, maar Impulse Plants niet in de gelegenheid 
wordt gesteld deze af te leveren op of na het overeengekomen tijdstip van aflevering, worden de goederen geacht 
te zijn geleverd en worden de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever door Impulse Plants 
opgeslagen.

4.4. Uitstel van aflevering kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Impulse Plants. Uit 
een uitstel voor Impulse Plants voortvloeiende kosten en verliezen komen voor rekening van opdrachtgever. De 
door Impulse Plants terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor opdrachtgever.

4.5. Zolang een of meerdere facturen van Impulse Plants door opdrachtgever niet zijn voldaan, brengt aflevering geen 
eigendomsoverdracht met zich mee. Op het moment van levering gaat het risico van de goederen wel over op 
opdrachtgever.



5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. Impulse Plants behoudt zich de eigendom voor van alle door haar op enig moment geleverde zaken, totdat alle 

vorderingen zijn voldaan, betreffende de tegenprestatie voor door Impulse Plants geleverde of te leveren zaken of 
krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten 
werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 
overeenkomsten.

5.2. De door Impulse Plants onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zullen door de opdrachtgever zodanig worden 
opgeslagen zodat zij te allen tijde identificeerbaar zijn als onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van Impulse 
Plants. Opdrachtgever is hiertoe gehouden totdat alle vorderingen van Impulse Plants op de opdrachtgever, zoals 
genoemd in artikel 5.1, zijn voldaan. 

5.3. Impulse Plants is te allen tijde gerechtigd de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen. 
5.4. Impulse Plants is voorts gerechtigd de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen op plaatsen 

waar de door haar geleverde zaken zijn opgeslagen of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij daar zijn 
opgeslagen. 

5.5. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor zorg te dragen dat alle aan haar geleverde zaken 
afdoende zijn verzekerd totdat alle vorderingen, zoals bedoeld in artikel 5.1, van Impulse Plants zijn voldaan en 
waardoor het eigendomsvoorbehoud teniet is gegaan. 

5.6. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, nadat zij door de opdrachtgever zijn ontvangen, beschadigd 
zijn geraakt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en gehouden deze schade te 
vergoeden. De schade is gelijk aan de koopsom van deze zaken. 

6. Prijzen
6.1. De door Impulse Plants genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.2. Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, dan 

behoudt Impulse Plants zich het recht voor deze prijswijzigingen aan opdrachtgever door te berekenen.

7. Voorschotten
7.1. Impulse Plants is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever te verlangen dat hij terzake van de uit de 

overeenkomst voor opdrachtgever voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot maximaal het 
voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag.

7.2. Indien opdrachtgever weigert een in het voorgaande lid bedoeld voorschot op verzoek af te geven, is Impulse 
Plants gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en/of de nog openstaande 
orders te annuleren, onverminderd het recht van Impulse Plants op vergoeding van schade die tengevolge van de 
ontbinding en/of annulering door Impulse Plants wordt geleden.

8. Betaling
8.1. Voor zover schriftelijk geen andere betalingscondities zijn overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 

dagen.
8.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Impulse 

Plants.
8.3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald wordt hij geacht van rechtswege in 

verzuim te zijn en heeft Impulse Plants, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, het 
recht opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

8.4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die 
Impulse Plants als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen heeft 
moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 
exclusief BTW.

8.5. In die gevallen dat de genoemde prijzen niet in Euro’s zijn gesteld, zal Impulse Plants de schade die zij lijdt 
doordat na het intreden van het verzuim de valutakoers is gewijzigd, ten laste van opdrachtgever brengen.

8.6. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever is Impulse Plants bevoegd de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van goederen op te schorten tot het 
moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van 
verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

9. Annuleren/herroepen order
9.1. Impulse Plants is te allen tijde gerechtigd een order te annuleren.
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9.2. Bij annulering van de order door opdrachtgever binnen 7 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum is 
opdrachtgever gehouden aan Impulse Plants alle reeds met het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte 
kosten te vergoeden, begroot op 10% van het orderbedrag, een en ander onverminderd het recht van Impulse 
Plants op vergoeding van de volledige schade. 

9.3. Verandering of annulering van een order door opdrachtgever is niet toegestaan ten aanzien van goederen die 
reeds door Impulse Plants zijn besteld of ter aflevering zijn verzonden.

10. Garantie en reclame
10.1. Impulse Plants staat in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen.
10.2. Indien door Impulse Plants geleverde goederen van onvoldoende kwaliteit of ondeugdelijk blijken, is Impulse 

Plants slechts gehouden tot vervanging van deze goederen door andere gelijke goederen tegen teruggave van 
de te vervangen goederen. Impulse Plants is evenwel gerechtigd om het factuurbedrag ter zake van de te 
vervangen goederen terug te betalen aan opdrachtgever, zulks eveneens tegen teruggave van deze goederen.

10.3. Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde kunnen reclames aangaande zichtbare gebreken slechts geldend 
worden gemaakt indien deze binnen 24 uur na aflevering van de goederen schriftelijk aan Impulse Plants bekend 
worden gemaakt. De opdrachtgever heeft eveneens tijdig gereclameerd indien de klacht binnen 24 uur 
telefonisch bekend wordt gemaakt en vervolgens binnen 5 dagen alsnog schriftelijk wordt bevestigd.

10.4. Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde kunnen aangaande niet direct zichtbare gebreken reclames 
slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Impulse Plants 
kenbaar gemaakt worden. Bij gebreke van melding binnen deze termijn, vervalt het recht op garantie voor het 
betreffende gebrek.

10.5. Iedere reclame als in dit artikel bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten.
10.6. Reclames geven opdrachtgever geen recht betaling van de factuur aangaande de verrichte levering van de 

goederen waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen, op te schorten.
10.7. Een reclame ten aanzien van een deel van de partij geeft geen recht op weigering van de gehele partij. 
10.8. Geleverde en door opdrachtgever conform deze voorwaarden geaccepteerde goederen worden nooit 

teruggenomen.
10.9. Evenmin kan Impulse Plants ter zake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van 

onoordeelkundig gebruik of opslag van de door Impulse Plants geleverde goederen dan wel indien door Impulse 
Plants geleverde goederen vervolgens door of ten behoeve van opdrachtgever zijn bewerkt of anderszins 
veranderd. 

11. Aansprakelijkheid
11.1. Impulse Plants is nimmer aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook, geleden door 

opdrachtgever en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Impulse Plants.
11.2. Indien Impulse Plants, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding 

nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de goederen waardoor de schade 
is veroorzaakt.

11.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat opdrachtgever na het ontstaan 
daarvan, de schade bij Impulse Plants heeft gemeld op deze wijze als omschreven in de artikelen 10.3 en 10.4.

12. Overmacht
12.1. Ingeval van overmacht is Impulse Plants niet gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, 

respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
12.2. Indien opdrachtgever aantoont dat de verplichting niet opgeschort kan worden, dan kan de order waar de 

overmacht op ziet geannuleerd worden. 
12.3. Impulse Plants kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voor opdrachtgever ontstaat 

uit een overmachtssituatie aan de zijde van Impulse Plants. 

13.     Geschillen en toepasselijk recht
13.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten en alle reeds bestaande 

en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Impulse Plants en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

13.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met 
Impulse Plants gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse 
rechter in het arrondissement van onze woonplaats.
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