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MAK4IT 
 

Algemene Verkoopvoorwaarden  
2020 

 

 

1. Definities 

1.1. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

  

Afnemer iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken 

van MAK4IT afneemt dan wel over te leveren 

zaken met MAK4IT onderhandelingen c.q. 

overleg aangaat; 

MAK4IT de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid MAK4IT B.V. statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (3769 AV) 

Soesterberg, aan de Centurionbaan 70-05 

(geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken onder nummer 66337550); 

Offerte een schriftelijk aanbod van MAK4IT; 

Order iedere door Afnemer MAK4IT geplaatste 

opdracht, ongeacht de vorm ervan; 

Overeenkomst de afspraken tussen MAK4IT en Afnemer, al 

dan niet naar aanleiding van een Offerte of 

Order, al dan niet schriftelijk 

overeengekomen, alsmede de eventuele 

schriftelijke wijzigingen en/of aanvullingen op 

deze afspraken, op grond waarvan MAK4IT 

aan Afnemer zaken levert; 

Voorwaarden de onderhavige algemene voorwaarden. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Alle Offertes, Orders, Overeenkomsten en alle (rechts)handelingen die in 

het kader van het voornoemde worden verricht, worden beheerst door 

deze Voorwaarden. Door het plaatsen van een Order, het aanvaarden van 

een Offerte of het sluiten van een Overeenkomst, gaat Afnemer zonder 

voorbehoud akkoord met deze Voorwaarden.  

2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze 

Voorwaarden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten 

zijn genoemd en welke vorm dan ook mogen hebben, wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. Hieronder worden mede begrepen inkoopvoorwaarden en 

andere algemene voorwaarden van Afnemer. Door aanvaarding van een 

door of namens MAK4IT gedaan aanbod of gedane Offerte, door plaatsing 

van een Order, door het aangaan van een Overeenkomst met MAK4IT, 

door het aanvaarden van een door of namens MAK4IT gedane levering, 

aanvaardt Afnemer onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van 

toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene 

voorwaarden als in dit artikel bedoeld, is uitgesloten, en doet Afnemer voor 

zover nog relevant afstand van de toepasselijkheid van andere algemene 

voorwaarden. 
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2.3. Afwijkende bedingen, aanvullingen, wijzigingen en andere nadere 

afspraken zijn enkel geldend indien zij schriftelijk tussen MAK4IT en 

Afnemer zijn overeengekomen en zijn enkel van toepassing voor de 

Overeenkomst ter aanvulling en/of ter afwijking waarvan zij zijn 

overeengekomen.  

2.4. MAK4IT en Afnemer verklaren zich ermee akkoord, dat uitsluitend de 

Voorwaarden ook op latere Offertes, Orders en Overeenkomsten tussen 

hen van toepassing zullen zijn. 

2.5. Afnemer is ermee bekend dat MAK4IT door derden (zoals fabrikanten) als 

niet-officiële distributeur wordt beschouwd en dat een gevolg daarvan kan 

zijn dat de Afnemer of eindgebruiker van de zaken mogelijk niet kan 

deelnemen aan (extra) kortingsacties, promoties, etc. dan wel andere 

regelingen van fabrikanten, nu daaraan de voorwaarde kan worden 

verbonden dat de zaken zijn verkregen via de door de fabrikant als officieel 

aangeduide verkoopkanalen. Afnemer doet onherroepelijk afstand van 

elke aanspraak op MAK4IT, uit welke hoofde dan ook, voor het geval 

Afnemer ter zake wordt aangesproken door haar afnemer c.q. de 

eindgebruiker van de zaken.  

2.6. Onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden uitdrukkelijk mede verstaan 

op elektronische wijze c.q. via e-mail. 

 

3. Offerte & totstandkoming Overeenkomst 

3.1. Elke Offerte in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bindt MAK4IT niet, 

tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.2. Afgegeven prijzen zijn indicatief en te allen tijde onder voorbehoud van 

wijzigingen. Prijzen en levertijden zijn gebaseerd op ten tijde van het 

afgeven daarvan geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden 

na het afgeven van de Offerte, het geven van een Order, dan wel het 

sluiten van de Overeenkomst, maar voor het einde van de uitvoering 

daarvan wijzigen, is MAK4IT gerechtigd de uit die wijziging voortvloeiende 

kosten aan Afnemer door te berekenen.  

3.3. Mondelinge toezeggingen c.q. afspraken, afkomstig van MAK4IT en/of van 

ondergeschikten van MAK4IT, kunnen MAK4IT enkel binden indien en voor 

zover zij vervolgens schriftelijk aan Afnemer zijn bevestigd.  

3.4. Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel, is 

onverwijlde herroeping door MAK4IT van de Offerte nog mogelijk, ook na 

ontvangst van de aanvaarding daarvan door Afnemer. Door de herroeping 

komt er geen overeenkomst tot stand en is MAK4IT gehouden al hetgeen 

MAK4IT reeds heeft ontvangen van Afnemer terug te betalen. MAK4IT is 

bovendien te allen tijde bevoegd een Order of (het sluiten van een) 

Overeenkomst te weigeren. 

3.5. Aan voorgestelde adviezen en/of productkeuzes kunnen geen rechten 

worden ontleend. Overeenkomsten of Orders die uit deze adviezen volgen 

zijn voor de verantwoording van Afnemer. 

4. Levering 
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4.1. De door MAK4IT opgegeven leveringstermijnen zijn streefdata en hebben 

niet de strekking fataal te zijn. Alle door MAK4IT genoemde 

(leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de 

gegevens die bij het offreren of sluiten van de Overeenkomst bekend 

waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.  

4.2. Naast de op het moment van de bevestiging van de Order dan wel op het 

moment van ondertekening van de Overeenkomst bekende 

omstandigheden, is de levertijd mede gebaseerd op een tijdige levering 

van door MAK4IT bij derde partijen bestelde zaken. In het geval er sprake 

is van vertraging, dan wordt de leveringstermijn voor zover noodzakelijk 

dienovereenkomstig evenredig verlengd.  

4.3. Bij overschrijding van de leveringstermijn treedt verzuim niet zonder een 

voorafgaande ingebrekestelling in. Vertraging in de levering kan in geen 

geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, vernietiging of 

ontbinding van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove 

schuld van MAK4IT. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Afnemer niet 

het recht om enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet 

na te komen. 

4.4. In het geval bij de Overeenkomst is bedongen dat de levering op een 

bepaald tijdstip zal dienen te geschieden en Afnemer aan MAK4IT 

schriftelijk heeft benadrukt dat deze termijn in geen geval mag worden 

overschreden, en MAKIT hier schriftelijk mee akkoord is gegaan, dan is 

Afnemer gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn 

zonder dat levering heeft plaats gevonden de Overeenkomst zonder 

rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Ontbinding kan in geen geval 

aanleiding geven tot boete of schadevergoeding op welke wijze dan ook.   

4.5. MAK4IT is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten 

afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, in welk geval Afnemer verplicht 

is de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig Artikel 9 

(“Betaling/prijzen”) van deze Voorwaarden. 

4.6. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten 

aanzien van de door of namens MAK4IT verkochte en/of aan Afnemer te 

leveren zaken op Afnemer over op het moment dat de zaken geleverd zijn 

(overeenkomstig artikel 5.1 en 5.2 van deze Voorwaarden). 

5. Transport/verzending 

5.1. MAK4IT kan met de Afnemer overeenkomen dat MAK4IT voor het transport 

c.q. verzending van de zaken zal zorgdragen. Het transport c.q. de 

verzending zal doorgaans door een door MAK4IT ingeschakelde derde 

plaats vinden. Afnemer dient de verzendinstructies direct bij het sluiten 

van de Overeenkomst (c.q. het accepteren van de Offerte, dan wel het 

plaatsen van een Order) aan MAK4IT te doen toekomen. MAK4IT heeft aan 

haar leveringsplicht voldaan door de zaken aan Afnemer aan te bieden. De 

zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde 

transporteur de zaken aanbiedt op het bij bestelling door Afnemer 

aangegeven adres. Dit is de standaard wijze van levering. Het rapport van 

degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van 

aanbod tot levering.  
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5.2. MAK4IT kan eveneens met Afnemer overeenkomen dat de Afnemer de 

zaken zelf ophaalt op het adres van MAK4IT en/of zelf het transport 

verzorgt. Het transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico van 

Afnemer. Deze wijze van levering dient expliciet tussen MAK4IT en 

Afnemer te zijn overeengekomen. In dat geval heeft MAK4IT aan haar 

leveringsplicht voldaan op het moment dat MAK4ITT aan Afnemer heeft 

meegedeeld dat de zaken voor afhaling gereed staan. Indien met de 

Afnemer overeengekomen is dat hij de zaken zelf afhaalt c.q. zelf het 

transport verzorgt, dan is hij verplicht de door hem gekochte zaken 

terstond doch in ieder geval binnen 3 dagen af te (doen) halen nadat 

MAK4IT Afnemer heeft meegedeeld dat de zaken voor afhaling gereed 

staan. Indien Afnemer niet in staat is de zaak tijdig af te nemen, is Afnemer 

verplicht stockingfee aan Afnemer te betalen ter hoogte van 15% van de 

totale som van de door Afnemer bestelde zaken per week, waarbij en 

gedeelte van een week als hele week gerekend wordt.  

5.3. In geval van artikel 4.6 dient de Afnemer die de zaken niet na twee maal 

aanbieden in ontvangst neemt, dan wel na bestelling afziet van de koop 

van de zaken, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Afnemer, 

vastgesteld op en bestaande uit de (eventuele) verzend/transportkosten, 

de stockingfee vastgesteld op een periode van twee weken (in totaal 30% 

van de totale som van de door Afnemer bestelde zaken), dossierkosten ter 

hoogte van € 15,- (exclusief btw) en eventuele aanvullende kosten. 

MAK4IT zal pas verplicht zijn de zaken nogmaals aan Afnemer aan te 

bieden, nadat de volledige koopprijs, de in de vorige zin bedoelde kosten, 

alsmede de kosten voor hernieuwde aanbieding volledig aan MAK4IT zijn 

voldaan een en ander mits de zaken nog niet zijn doorverkocht aan een 

derde. MAK4IT is gerechtigd een (opvolgende) levering op te schorten, 

zolang Afnemer een levering niet heft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft 

deze af te nemen en/of niet voldaan heeft aan enigerlei verplichting jegens 

MAK4IT. 

 

6. RMA-voorwaarden 

6.1. MAK4IT verkoopt hoofdzakelijk nieuwe en ongebruikte zaken. Op de 

geleverde zaken gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. 

Afnemer is ermee bekend dat voor de afhandeling van zaken die gebreken 

vertonen, MAK4IT de uitgebreide voorwaarden en richtlijnen van de 

fabrikanten en leveranciers dient te volgen. MAK4IT geeft geen 

(aanvullende) garantie op de zaken.  

6.2. Wanneer er sprake is van een onjuiste of gebrekkige zaak (zoals een 

defecte of beschadigde zaak), dan dient Afnemer te allen tijde eerst 

contact op te nemen met MAK4IT, zodat MAK4IT de onjuistheid of het 

gebrek kan beoordelen en hiervoor een oplossing kan zoeken. Bij onjuiste 

of gebrekkige zaken geldt de werkwijze zoals in dit artikel 6 beschreven, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen afhandeling van A. 

transportschade, B. DOA, C. Garantie, D. Onjuiste levering en E. 

Retournering foutieve bestelling. 

6.3. Afnemer dient de geleverde zaken direct op het moment bij de feitelijke 

aflevering op onjuistheden en gebreken (zoals defecten of beschadigingen) 

te controleren. 

A. Transportschade 
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6.4. Worden bij aflevering onjuistheden of zichtbare gebreken geconstateerd, 

dan dient Afnemer deze bij aflevering terstond door de vervoerder duidelijk 

en gemotiveerd te laten bevestigen op het vervoersdocument, dan wel in 

geval Afnemer de zaken zelf afhaalt c.q. zelf voor verzending zorg draagt 

hiervan terstond melding te maken op de bijgevoegde bon. De Afnemer is 

te allen tijde verplicht de transportschade bij MAK4IT op de dag van 

feitelijke levering te melden bij MAK4IT volgens de RMA-procedure zoals 

omschreven in artikel 6.9 van deze Voorwaarden. Bij gebreke van een 

tijdige melding, worden de zaken geacht in goede orde, compleet en 

zonder schade of beschadigingen aan Afnemer geleverd te zijn en 

onvoorwaardelijk door Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd. Afnemer 

kan na die termijn geen enkel recht meer doen gelden ten aanzien van 

enig tekort, gebrek, beschadiging etc. van de geleverde zaken ten gevolge 

van het transport. 

B. DOA (Dead On Arrival) 

6.5. In geval de zaak gebrekkig (defect) is, dient de Afnemer hiervan terstond, 

maar uiterlijk binnen 10 dagen na levering zoals bedoeld in artikel 5.1 en 

5.2 van deze Voorwaarden schriftelijk melding te maken bij MAK4IT 

volgens de RMA-procedure zoals omschreven in artikel 6.9 van de 

Voorwaarden. Indien deze termijn wordt overschreden, dan kan enkel nog 

een beroep worden gedaan op de garantieafhandeling.  

C. Garantie 
6.6. Voor garantieafhandeling komen zaken in aanmerking die binnen de door 

de fabrikant gehanteerde garantie termijn gebrekkig/defect zijn en niet 

aan de DOA voorwaarden voldoen. Gebreken als gevolg van oneigenlijk 

gebruik (zoals bijvoorbeeld defecten/schade ten gevolge van onjuiste 

montage, valschade, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van 

het defecte product aan MAK4IT), of veroorzaakt door software- of 

configuratie problemen, vallen nimmer onder de garantie.  

D. Onjuiste levering 

6.7. In geval er sprake is van een levering die niet overeenkomt met de Order 

of Overeenkomst, dan geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 6.3 

van deze Voorwaarden dat Afnemer hiervan uiterlijk op de dag van 

feitelijke aflevering melding dient te maken aan MAK4IT via de RMA-

procedure zoals omschreven in artikel 6.9 van deze Voorwaarden. De 

zaken dienen binnen 5 werkdagen na aflevering weer in het bezit te zijn 

van MAK4IT. Bij gebreke van een tijdige melding, dan wel bij gebreke van 

een tijdelijke ontvangst van de zaken door MAK4IT, worden de zaken 

geacht juist en compleet aan Afnemer geleverd te zijn en onvoorwaardelijk 

door Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd. Afnemer draagt er zorg 

voor dat de zaken courant en als nieuw verkoopbaar zijn, in 

onbeschadigde, originele en ongeopende verpakking.  

E. Retournering foutieve bestelling 

6.8. Ingeval de Afnemer een foutieve bestelling heeft gedaan en deze wenst te 

retourneren, dan geldt het bepaalde in artikel 5.3 van deze Voorwaarden. 

De Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die 

worden geretourneerd aan MAK4IT en verzending ervan. Afnemer draagt 

er zorg voor dat de zaken courant en als nieuw verkoopbaar zijn, in 

onbeschadigde, originele en ongeopende verpakking. Zaken die op 

verzoek van Afnemer zijn besteld, gecombineerd of aangepast kunnen 

nimmer worden geretourneerd. 
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RMA-procedure 

6.9. (I) Voor het retourneren van defecte of beschadigde zaken dient altijd 

vooraf per email een RMA-aanvraag te worden ingediend. RMA-aanvragen 

kunnen alleen via rma@mak4it.eu  worden ingediend. Bij een RMA-

aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:  

• artikelnummer;  

• type garantie-afhandeling (transportschade, DOA, garantie of buiten 

garantie);  

• factuurnummer/leveringsbon (voor DOA/garantiebepaling);  

• serienummer;  

• duidelijke klachtomschrijving;  
Een onvolledige of onduidelijke RMA-aanvraag zal niet in behandeling 

worden genomen.  

 

(II) Indien de RMA-aanvraag door MAK4IT voorlopig is goedgekeurd dan 

kan Afnemer de defecte zaken terug zenden naar: MAK4IT, t.a.v. Afdeling 

RMA, Centurionbaan 70-05,3769 AV Soesterberg, Nederland. De 

verzending van de defecte zaken naar MAK4IT zijn voor rekening en risico 

van de Afnemer. Zaken moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor 

transport en compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele 

verpakking worden geretourneerd. Indien MAK4IT zaken ontvangt die 

ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het 

retourtransport bij Afnemer in rekening worden gebracht. Ongefrankeerde 

zendingen worden niet geaccepteerd. De Afnemer is zelf verantwoordelijk 

en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar 

MAK4IT. Aan de voorlopige goedkeuring van MAK4IT kan de Afnemer geen 

rechten ontlenen. Het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende 

garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door 

MAK4IT van de gebrekkige/defecte zaak. MAK4IT is nimmer 

verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data. Afnemer dient zelf zorg 

te dragen voor een back up van de data. 

 
(III) In geval van een geaccepteerde DOA heeft de Afnemer nimmer recht 

op meer dan omruiling van de gebrekkige/defecte zaak voor een nieuwe 

zaak, welke gelijk is dan wel gelijksoortig is als de gebrekkige/defecte 

zaak, dan wel tot creditering van de koopprijs van de zaak. Ten aanzien 

van gebrekkige/defecte zaken gaan de meeste fabrieksgaranties uit van 

reparatie binnen de garantietermijn; bepaalde zaken worden echter alleen 

omgeruild voor een nieuwe zaak of een gelijkwaardige/gelijksoortige 

vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. 

Indien bij controle blijkt dat het product geen DOA is of geen gebrek/defect 

vertoont, wordt aan de afnemer onderzoekskosten berekend zoals 

opgenomen in artikel 6.5 van deze Voorwaarden. Verzend/transportkosten 

komen nimmer in aanmerking voor vergoeding. In geval van levering van 

niet aan de Overeenkomst beantwoorde zaken, is MAK4IT niet tot meer of 

anders gehouden dan tot herleveren van deugdelijke zaken ofwel het 

crediteren van de prijs, zulks ter vrije keuze van MAK4IT. 

6.10. Het feit dat Afnemer aanspraak maakt op de RMA-procedure ontslaat 

Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 9 

(“Betaling/prijzen”) van deze Voorwaarden.  

7. Aansprakelijkheid  

http://www.mak4it.eu/
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7.1. MAK4IT zal behoudens de op haar van toepassing zijnde 

dwingendrechtelijke bepalingen slechts aansprakelijk zijn voor schade, 

rechtstreeks voortvloeiende uit voorzienbare en vermijdbare 

tekortkomingen, welke haar kunnen worden toegerekend, en direct 

verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst. Bovendien is 

MAK4IT niet aansprakelijk in geval van niet behoorlijke naleving door 

Afnemer van wettelijke voorschriften, door MAK4IT en/of producent 

afgegeven (bewaar-, transport-, verwerk- en andere) voorschriften, dan 

wel algemeen geldende gebruiken c.q. normen met betrekking tot de 

zaken van MAK4IT. 

7.2. Iedere (wettelijke) plicht tot schadevergoeding van MAK4IT jegens 

Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot vergoeding 

van – uitsluitend – de directe schade (zoals bedoeld in artikel 7.6 hierna) 

en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 

eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar van MAK4IT wordt uitgekeerd 

c.q. vergoed, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van MAK4IT. 

In het geval MAK4IT verzekerd is, verstrekt MAK4IT op verzoek van 

Afnemer informatie tot welk bedrag zij verzekerd.  

7.3. Indien en voor zover de eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar van 

MAK4IT, om welke reden dan ook, niet tot uitkering c.q. vergoeding over 

mocht gaan, zoals bedoeld in artikel 7.2., alsdan is de eventuele 

(wettelijke) plicht tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, van 

MAK4IT beperkt tot maximaal het voor de desbetreffende Overeenkomst 

door MAK4IT gefactureerde bedrag (exclusief btw). 

7.4. Indien en voor zover om welke reden dan ook, de eventuele 

aansprakelijkheidsverzekeraar van MAK4IT niet tot uitkering c.q. 

vergoeding overgaat, zoals bedoeld in artikel 7.2, dan wel een (of 

meerdere) beperking(en) in de aansprakelijkheid van MAK4IT, zoals 

bedoeld in dit artikel, in strijd is (of zijn) met toepasselijke 

dwingendrechtelijke wetgeving of niet door de rechter wordt gehonoreerd 

(bijvoorbeeld wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid) en dit zou 

leiden tot aansprakelijkheid van MAK4IT voor schade (indirecte schade 

daarbij eventueel inbegrepen) die meer dan € 1.000,-- (duizend Euro) 

bedraagt, dan is de aansprakelijkheid, althans de (wettelijke) plicht tot 

schadevergoeding van MAK4IT beperkt tot ten hoogste het 

laatstgenoemde bedrag. 

7.5. De in artikel 7.2 tot en met 7.4 genoemde maximumbedragen komen 

echter te vervallen indien, maar uitsluitend voor zover de schade (mede) 

het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de 

zijde van MAK4IT, te bewijzen door Afnemer, tenzij uit de wettelijke 

bewijslastverdeling anders voortvloeit. 

7.6. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: 

(a) materiële schade aan (de eigendommen van) Afnemer;  

(b) redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de 

aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade; 

(c) redelijke kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en 

redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van 
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de schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben 

geleid tot een beperking van de directe schade; 

(d) redelijke kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft gemaakt ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 

6:96 lid 1, sub c, BW. 

7.7. MAK4IT kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor c.q. 

worden verplicht tot vergoeding van eventuele indirecte en/of incidentele 

schade, tenzij de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving deze 

uitsluiting van (een deel van) deze schade niet toelaat. Onder indirecte 

en/of incidentele schade wordt onder andere (doch niet uitsluitend) 

verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, 

verminderde goodwill, gedane investeringen, schade door 

bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, 

vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of de 

aansprakelijkheid daarvoor, kosten gemaakt ter verkrijging van 

voldoening buiten rechte van de indirecte/incidentele schade. Mocht 

MAK4IT toch aansprakelijk zijn voor indirecte schade, dan geldt het 

bepaalde in 7.3 en/of 7.4 (inclusief directe schade). 

7.8. Aansprakelijkheid in geval van een toerekenbare tekortkoming van 

MAK4IT in de nakoming van een verplichting of van verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst anders dan die voorvloeiende uit Artikel 6 

“Klachten/ reclames”, ontstaat enkel indien Afnemer MAK4IT onverwijld, 

dat wil zeggen uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de 

toerekenbare tekortkoming of nadat de toerekenbare tekortkoming 

geconstateerd had kunnen zijn, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij 

Afnemer MAK4IT een redelijke termijn gunt om alsnog aan zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst  te voldoen en deugdelijk na te komen 

en MAK4IT ook na deze termijn niet in staat blijkt tot een deugdelijke 

nakoming. 

7.9. Onverminderd het bepaalde in Artikel 6 “Klachten/reclames vervalt of 

verjaart iedere vordering tot schadevergoeding en/of nakoming tegen 

MAK4IT of enig recht dat Afnemer jegens MAK4IT geldend moet maken, in 

elk geval na het (enkele) verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis 

waardoor de schade of het beroep op enig (ander) recht is veroorzaakt 

respectievelijk ontstaan, tenzij uit deze Voorwaarden volgt dat een andere 

(verval)termijn van toepassing is. 

7.10. Onverminderd de bepalingen in dit artikel gelden de (contracts-, garantie 

en/of aansprakelijkheidsbeperkende) bepalingen van de partijen waar 

MAK4IT haar zaken betrokken heeft, ook jegens Afnemer, indien en voor 

zover MAK4IT op dergelijke bepalingen een beroep wenst te doen. In het 

geval Afnemer, afnemers van Afnemer of andere derden MAK4IT 

rechtstreeks wenst c.q. wensen aan te spreken, vrijwaart Afnemer MAK4IT 

tegen elke aanspraak en alle daarmee verbandhoudende kosten voor 

MAK4IT van de Afnemer zelf alsmede van de voornoemde derde(n).  

7.11. Afnemer zal de (strekking van de) bepalingen in deze Voorwaarden 

eveneens van toepassing verklaren jegens de afnemers van Afnemer, voor 

zover deze van toepassing kunnen zijn. Afnemer vrijwaart MAK4IT tegen 

elke aanspraak van de afnemers van Afnemer. 

8. Overmacht 
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8.1. In geval MAK4IT niet in staat is om aan zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst te voldoen als gevolg van een situatie van overmacht, 

worden de verplichtingen van MAK4IT opgeschort zolang de 

overmachtsituatie voortduurt. 

8.2. Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden voortduurt, is ieder der 

partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een 

schriftelijke verklaring aan de andere partij. 

8.3. Van een overmachtsituatie is sprake indien de uitvoering van de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, al dan niet tijdelijk, als 

gevolg van een oorzaak of gebeurtenis die MAK4IT redelijkerwijs niet kan 

voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedsfeer van MAK4IT 

ligt. Voorbeelden van overmachtsituaties zijn: bedrijfsbezettingen, 

vertraagde of uitblijvende levering van toeleveranciers, 

transportstoringen, gebreken, overheidsmaatregelen, natuurrampen en 

terrorisme etc. 

8.4. In geval van overmacht maakt Afnemer geen aanspraak op 

schadevergoeding in welke vorm of van welke aard dan ook.  

9. Betaling/prijzen 

9.1. De door MAK4IT gehanteerde prijzen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen – vermeld in euro, exclusief btw en exclusief overige 

kosten zoals, maar niet beperkt tot transportkosten, verpakkingskosten, 

verzekeringskosten, in- en uitlaadkosten, etc.  

9.2. Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals 

bijvoorbeeld de inkoopprijs, koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- 

en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies etc., mogen door 

MAK4IT aan Afnemer worden doorberekend. Afnemer is niet gerechtigd tot 

ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van dergelijke 

prijsverhogingen, mits deze redelijk en billijk zijn. 

9.3. Alle facturen zullen door Afnemer netto vooruit worden betaald, tenzij 

schriftelijk een andere betalingstermijn overeengekomen is en deze 

afspraken op de factuur of in de bevestiging van de Order of Overeenkomst 

specifieke zijn vermeld. Afnemer is ter zake van de facturen niet bevoegd 

tot verrekening, opschorting of schuldcompensatie. Ingeval Afnemer 

meent dat de factuur niet overeenkomstig de geleverde zaken is, dan dient 

Afnemer dit uiterlijk binnen zeven (7) dagen na feitelijke levering 

schriftelijk gemotiveerd bij MAK4IT aan te geven, bij gebreke waarvan de 

factuur door Afnemer geacht wordt te zijn aanvaard en goedgekeurd. 

9.4. MAK4IT is te allen tijde bevoegd, vooruitbetaling of zekerheidstelling te 

verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering 

van de Overeenkomst op te schorten.  

9.5. Afnemer zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel 

indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of het faillissement of 

schuldsaneringsregeling is aangevraagd dan wel uitgesproken ten aanzien 

van Afnemer, in verzuim geraken, zonder dat enige (verdere) sommatie of 

ingebrekestelling nodig is. In geval Afnemer in verzuim is dan is Afnemer 

aan Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1,25% 

per maand cumulatief, te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een 
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maand worden in deze als vollen maanden aangemerkt. Bovendien zal 

Afnemer gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke 

en gerechtelijke kosten welke verband houden met de inning van de 

vordering, al dan niet door inschakeling van Atradius die in beginsel 

automatisch na 14 dagen na verstrijking van de betalingstermijn de 

incassoprocedure van MAK4IT overneemt. Onder vergoeding van 

(buiten)gerechtelijke vallen onder meer alle volledige daadwerkelijke 

kosten berekend voor (proces)rechtsbijstand en juridisch advies, zoals 

volledige deurwaarders-, en advocaatkosten en eventueel kosten van 

andere derden, uitdrukkelijk in afwijking van richtlijnen voor berekening 

van (buiten)gerechtelijke kosten (zoals de staffel buitengerechtelijke 

incassokosten, het rapport BGK-integraal en het rapport Voorwerk II), 

waarvan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 

minimaal 15% van het totale openstaande bedrag (exclusief btw) met een 

minimum van vijfhonderd euro (€ 500) (exclusief btw). 

9.6. In geval door MAK4IT een korting is verleend aan Afnemer op de te leveren 

zaken, dan gelden deze kortingen slechts onder de voorwaarde dat de 

factuur uiterlijk op de vervaltermijn wordt betaald. In geval niet binnen de 

vervaltermijn van de factuur is betaald, dan vervallen alle eventueel 

verleende kortingen en is Afnemer vanaf de vervaldatum van de factuur 

de reguliere prijs aan MAK4IT verschuldigd. 

9.7. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter 

afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter 

afdoening van de opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, 

zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere 

factuur. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van MAK4IT tot aan het moment 

waarop Afnemer aan alle verplichtingen – voortvloeiend uit of 

samenhangend met 0vereenkomst(en) waaruit voor MAK4IT een plicht tot 

levering voortvloeit – heeft voldaan. Tot aan dat moment is Afnemer 

verplicht de door MAK4IT geleverde zaken gescheiden van andere zaken 

en duidelijk identificeerbaar als MAK4IT eigendom te bewaren.  

10.2. Voordat de eigendom van de zaken op Afnemer is overgegaan, is Afnemer 

niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren, te vervreemden, in 

gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Afnemer kan 

de zaken slechts verkopen, afleveren of verwerken, voor zover dit in het 

kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. In geval van 

doorverkoop c.q. doorlevering is Afnemer verplicht van zijn afnemers een 

eigendomsvoorbehoud te bedingen, behoudens in het geval van verkoop 

aan consumenten.  

10.3. MAK4IT is bevoegd in geval van een vermoeden aan haar zijde of een 

mededeling van Afnemer dat Afnemer zal tekortschieten in de nakoming 

van zijn verplichtingen, de geleverde zaken onmiddellijk terug te vorderen, 

waarvan de kosten voor rekening van Afnemer komen. Afnemer is in dat 

geval verplicht de zaken op het eerste daartoe strekkende verzoek van 

MAK4IT, onverwijld te retourneren aan MAK4IT. De kosten van 

retournering zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer stelt op eerste 

verzoek MAK4IT in de gelegenheid alle aan Afnemer geleverde zaken terug 

te halen. 
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10.4. Indien MAK4IT haar recht voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud wil 

en mag uitoefenen, is Afnemer gehouden daaraan alle medewerking te 

verlenen, zoals, maar niet beperkt tot, het bekendmaken van de locatie 

van de zaken en het verschaffen van toegang tot die zaken.   

11. Ontbinding 

11.1. In geval van verzuim (voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk 

onmogelijk is) van Afnemer zal MAK4IT gerechtigd zijn de Overeenkomst 

- zonder rechterlijke tussenkomst - op te zeggen c.q. te ontbinden, 

onverminderd het recht van MAK4IT om (in plaats daarvan) nakoming 

en/of (in plaats daarvan of daarnaast) schadevergoeding te vorderen en/of 

overige (rechts)maatregelen te nemen.  

11.2. Aan Afnemer komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst 

toe indien MAK4IT, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke 

schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt 

voor zuivering van een (substantiële) tekortkoming, (nog steeds) 

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen 

ingevolge de Overeenkomst. De redelijke termijn voor nakoming die door 

Afnemer wordt gesteld, dient rekening te houden met alle omstandigheden 

van het concrete geval. 

11.3. MAK4IT kan de Overeenkomst voorts zonder ingebrekestelling en zonder 

rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met 

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Afnemer, al 

dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of onder 

curatele wordt gesteld, of indien op Afnemer de schuldsaneringsregeling 

volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt 

verklaard, of bij overlijden van Afnemer, of indien ten aanzien van Afnemer 

faillissement wordt aangevraagd c.q. uitgesproken, indien zijn 

onderneming wordt geliquideerd, beëindigd of gestaakt, anders dan ten 

behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien 

Afnemer tot (gehele of gedeeltelijke) boedelafstand overgaat, dan wel 

indien (conservatoir of executoriaal) beslag op het geheel of gedeelte van 

de eigendommen van Afnemer wordt gelegd, of indien de onderneming 

van Afnemer wordt verkocht of er een verandering in het bestuur van 

Afnemer optreedt. MAK4IT zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige 

schadevergoeding zijn gehouden. 

11.4. Bedragen die MAK4IT voor de beëindiging c.q. ontbinding heeft 

gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de 

Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd 

verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct 

opeisbaar. 

12. Intellectuele Eigendomsrechten 

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de zaken 

(waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, 

octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en know how) en 

de daarbij behorende documentatie zoals (eventuele) 

gebruikershandleidingen, adviezen, tekeningen, ontwerpen van MAK4IT, 

de producent en/of leverancier zullen uitdrukkelijk bij MAK4IT, de 

producent en/of de leverancier blijven berusten. Dit geldt eveneens met 

http://www.mak4it.eu/


 

MAK4IT B.V. / Centurionbaan 70-05,3769 AV Soesterberg, The Netherlands/ +31655452972/  
IBAN NL85 RABO 0347 4015 03/ SWIFT RABONL2U/ C.o.C. 66337550/  

VAT NL856501128B01 
www.mak4it.eu 

 
Pagina 12 van 12 

betrekking tot een krachtens een Overeenkomst (van opdracht) voor 

Afnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken. 

12.2. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele 

eigendomsrechten van de zaken van MAK4IT, de producent of leverancier 

te verwijderen of te wijzigen. Afnemer garandeert dat hij niets zal doen of 

nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten zoals 

bedoeld in Artikel 12.1, deze rechten ongeldig maakt en/of het eigendom 

van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar brengt.  

13. Toepasselijk recht/geschillen 

13.1. Op alle geschillen en op alle Overeenkomsten tussen MAK4IT en Afnemer 

is Nederlands recht van toepassing.  

13.2. Alle geschillen tussen MAK4IT en Afnemer zullen, indien in der minne niet 

tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend worden voorgelegd aan 

de (relatief) bevoegde rechter binnen het arrondissement te Midden-

Nederland.  

14. Overige bepalingen 

14.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn 

dan wel ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze 

Voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen 

verplichten zich ertoe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te 

vervangen door (een) nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat 

de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de 

bepaling(en) die zij vervang(t)(en), daarbij zoveel mogelijk rekening 

houdend met de oorspronkelijke bedoeling van Partijen. 

14.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij 

partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. 

14.3. MAK4IT heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te 

vullen. Afnemer verklaart zich op voorhand – tenzij dit redelijkerwijs niet 

van hem verwacht kan worden – akkoord met eventuele wijzigingen of 

aanvullingen. Deze wijzigingen treden in werking op het alsdan door 

MAK4IT bekend te maken tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden 

is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking, zodra de wijziging aan 

Afnemer is medegedeeld en/of de betreffende versie is gepubliceerd op de 

website van MAK4IT.  

14.4. Van deze Voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In 

het geval van een verschil prevaleert de Nederlandse versie. 

*** 
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