
Verkoop- en leveringsvoorwaarden More Marine B.V., versie 2016 

1. Definities 

More Marine: De gebruiker van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zijnde More Marine B.V., statutair 

gevestigd te Ter Aar en kantoorhoudende te (2451VW) Leimuiden aan de Waaier 44, ingeschreven in het 

handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 28096381.  

Koper:  De klant van More Marine, zijnde de onderneming/natuurlijk persoon die bij More Marine een offerte 

aanvraagt en/of van More Marine Producten koopt en geleverd krijgt. 

Producten: De door More Marine aan de klant verkochte en geleverde Zaken, waaronder begrepen, maar niet 

beperkt tot, gecertificeerde producten die dienen ten behoeve van de persoonlijke veiligheid  binnen primair de 

watersport, jacht & scheepsbouw, zoals veiligheidsrailsystemen voor bij het werken op hoogte buiten de normale 

railing. 

Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals per 20 oktober 2014  gedeponeerd bij 

de kamer van koophandel te Rijnland. 

2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van More Marine en tevens op 

alle overeenkomsten (‘Overeenkomsten’) tussen More Marine en Koper, behoudens indien en voor zover 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene 

voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. More Marine is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking 

op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.  Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, 

treden wijzigingen jegens de Koper in werking op het moment dat de wijziging aan de Koper is meegedeeld.  

3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van 

deze algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen More Marine en Koper in overleg treden 

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, 

waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling(en) in acht wordt 

genomen.  

3. Totstandkoming overeenkomst 

Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, ook in het geval van tussenpersonen 

(vertegenwoordigers) namens More Marine met Koper gesloten, nadat van Koper de gewenste 

betalingszekerheid - in welke vorm dan ook - alsmede alle voor totstandkoming van de overeenkomst benodigde 

documenten zijn ontvangen. 

4. Levering, levertijd en opschorting 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschieden zowel leveringen van Producten als onderdelen van Producten af 

magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit of namens More Marine wordt geleverd.  

2. Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor rekening en risico van Koper. 

3. Leveringstermijnen worden per bestelling vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order 

door More Marine is bevestigd conform artikel 3. 

4. More Marine zal naar beste vermogen de leveringstermijnen trachten in acht te nemen. Overschrijding van de 

leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft Koper echter geen recht de bestelling te annuleren en/of te 

ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 



5. More Marine is gerechtigd een bestelling van een Koper op te schorten, dan wel te annuleren zonder dat zij 

enige verplichting tot schadevergoeding jegens Koper heeft, ingeval Koper ter zake één of meer (eerdere) 

facturen van More Marine in verzuim verkeert, zoals bedoeld in artikel 12 van deze Voorwaarden. 

5. Verpakking en verzending 

1. De Producten worden verpakt op de door More Marine gewenste wijze of onverpakt verzonden. 

2. Ter dekking van vracht/porto en verpakkingskosten worden bij de hierna vermelde zendingen de volgende 

standaard bedragen in rekening gebracht: € 8,95 bij zendingen van minder dan € 200,00 netto, exclusief BTW. Bij 

rembourszendingen wordt altijd € 23,00 in rekening gebracht. Expresse zendingen worden altijd op basis van 

kostprijs doorberekend. Voor zendingen naar België zal More Marine voor orders beneden de € 400,00 een 

bedrag van € 11,50 in rekening brengen. Voor overige binnen- en buitenlandse exportzendingen zullen de reële 

kosten van de expediteur doorberekend worden. Voor lengtevracht (langer dan 2.00 meter) zijn wij genoodzaakt 

 € 11,00 per meter pakketlengte te berekenen voor transport binnen Nederland. Voor lengtevracht buiten 

Nederland wordt een prijsopgave gemaakt. 

3. Bij manco of beschadigde zendingen mogen er geen vrachtbrieven voor akkoord door de ontvanger worden 

getekend. Bij vermissing of beschadiging van 1 of meer collies dient dit duidelijk op de vrachtbrief vermeld te 

worden, en dient men uitsluitend onder voorbehoud af te tekenen voor het aantal ontvangen collies. Hierdoor kan 

More Marine schade claimen bij de verzekering of de vervoerder. Wordt de vrachtbrief niet op deze wijze 

afgetekend, dan is de schade voor rekening van de ontvanger, zijnde Koper. 

6. Specificaties 

1. De afbeeldingen en omschrijvingen zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid. Afwijkingen worden 

echter uitdrukkelijk voorbehouden. 

2. Alle in offertes en/of mondeling door More Marine verstrekte informatie, meer specifiek met betrekking tot 

verwachtte  afmetingen, krachten en in het bijzonder genoemde veilige werk, respectievelijk breukbelastingen zijn 

vrijblijvend  en dienen slechts ter indicatie, en zijn onder voorbehoud van bevestiging door de Koper. More Marine 

aanvaardt ter zake deze verstrekte informatie geen enkele aansprakelijkheid. In geval van calamiteit/schade bij 

Koper en/of (indirecte) derden, is aldus iedere  aansprakelijkheid van More Marine uitgesloten. 

3. More Marine is niet gehouden gebruiks- en/of montagevoorschriften bij de geleverde goederen te voegen. De 

Koper wordt geacht van het geëigende gebruik en toepassingen alsmede een deugdelijke montagewijze van het 

geleverde op de hoogte te zijn, althans zich daarvan op de hoogte te stellen. 

7. Afnameplicht Koper 

1. De Koper is verplicht de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn af te 

nemen. 

2. Indien de Producten door de Koper niet worden afgenomen, is More Marine gerechtigd de desbetreffende 

Producten te verkopen en/of te houden voor rekening en risico van Koper. Voorts is More Marine alsdan 

gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. Koper is alsdan verplicht de door 

More Marine gemaakte kosten te vergoeden.  

 

8. Retourzendingen 

1. Retournering van Producten is, behoudens ingeval sprake is van een gebrek, zoals bedoeld in artikel 15.1 van 

deze Voorwaarden, niet toegestaan.  

2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikellid, kunnen Producten die buiten de schuld van More 

Marine om foutief zijn geleverd, in overleg, door More Marine worden teruggenomen. Daarbij wordt op de 

creditnota 10% in mindering gebracht voor de gemaakte kosten. 



9. Prijzen 

Alle in de More Marine prijslijst genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro’s, en gelden exclusief en 

inclusief BTW. Mondeling genoemde prijzen zijn niet bindend. More Marine houdt zich het recht voor prijzen te 

wijzigen. 

10. Betaling 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de betaling in euro’s, op de wijze als door More Marine wordt 

aangegeven, en verder uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel contant. De Koper is tot generlei aftrek 

noch schuldvergelijking/verrekening gerechtigd. 

2. Voor leveringen die in gedeelten plaatsvinden, kan ieder gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. 

3. Reclames en garanties schorten de betalingsverplichtingen niet op, ook niet ten aanzien van goedgekeurde 

retourzendingen. 

4. Indien er gerede twijfel bij More Marine bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is More Marine 

bevoegd bezorging van Producten uit te stellen, totdat de Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De 

Koper is aansprakelijk voor de door More Marine door deze vertraagde levering te lijden schade. 

11. Zekerheidstelling 

Ingeval dit naar het oordeel van More Marine noodzakelijk is, gelet op bijvoorbeeld ongunstige berichten over de 

financiële positie van Koper, is More Marine steeds gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling danwel 

zekerheid voor de betaling (bijvoorbeeld d.m.v. een bankgarantie) te eisen. Dit kan tevens worden geëist nadat 

de order reeds is bevestigd. Indien Koper niet binnen de gestelde tijd aan deze eisen heeft voldaan, is More 

Marine gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding 

gehouden te zijn. 

12. Niet-nakoming betalingsverplichtingen 

1. Ingeval van niet-tijdige betaling, verkeert Koper van rechtswege in verzuim, zoals bedoeld in artikel 6:83 sub a 

BW. Er is alsdan dus geen nadere ingebrekestelling vereist.  Koper zal vanaf de datum van intreden van het 

verzuim tot aan de dag der (algehele) voldoening de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. 

2. Alle kosten, dus zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt door More Marine als gevolg van de niet-

tijdige betaling door de Koper, daaronder mede begrepen de honoraria van door More Marine voor invordering 

ingeschakelde derden, zijn voor rekening van de Koper. 

13. Eigendomsvoorbehoud en risico 

1. De door More Marine geleverde Producten blijven haar eigendom, totdat alle vorderingen uit welke hoofde dan 

ook, op de Koper door laatstgenoemde zijn voldaan, inningskosten en rente bij die vorderingen inbegrepen. 

2. Koper is niet gerechtigd deze Producten, voordat de eigendom op hem zal overgaan, eventueel bewerkt of 

verwerkt aan derden in eigendom over te dragen, dan wel te verstrekken, behoudens indien dit plaatsvindt in de 

normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.  

3. Koper verplicht zich op eerste verzoek van More Marine om (i) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en 

de polis van deze verzekering onverwijld ter inzage te geven en (ii) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

Producten te merken als eigendom van More Marine en More Marine foto’s, dan wel ander bewijsmateriaal te 

verschaffen, waaruit de exacte locatie van de Producten blijkt; 

4. Koper dient More Marine voorts, terstond nadat zij bekend is geworden met een voornemen van een derde tot 

het vestigen van enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, te informeren. 



5. Indien Koper in verzuim is met betrekking tot de prestaties bedoeld in lid 1, is More Marine gerechtigd de 

Producten die aan haar toebehoren zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zijn zich bevinden. More Marine 

zal dan gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde en te leveren zaken. Koper zal aan More 

Marine alle medewerking verlenen teneinde More Marine in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen 

eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van geleverde en te leveren Producten, zulks met 

inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage voor rekening van Koper. 

14. Garantie 

1. More Marine is wederverkoper van al dan niet (Europees) gecertificeerde Producten. More Marine garandeert 

de kwaliteit van de aan Koper verkochte en geleverde producten conform de door de leverancier (‘Fabrikant’) 

gehanteerde garantiebepalingen. De op de op het Product betrekking hebbende productinformatie en betreffende 

garantiebepalingen worden door More Marine, voor zover aanwezig, op aanvraag meegeleverd aan de Koper. 

2. Iedere aanspraak of garantie, zoals bedoeld in artikellid 1, vervalt, indien de Producten door de Koper niet 

worden bewaard en/of gehanteerd overeenkomstig het daartoe geëigende gebruik, of overeenkomstig de bij de 

Producten gevoegde voorschriften, voor zover aanwezig. 

3. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met More 

Marine gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, is More Marine 

met betrekking tot geen dezer Overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. 

4. Indien Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van More Marine tot reparatie of andere 

werkzaamheden ter zake van de Producten overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van 

garantie. 

Ter zake van door More Marine, ofwel in haar opdracht uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke 

verrichtingen, wordt geen garantie gegeven. 

15. Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van More Marine is beperkt tot vervanging van het geleverde Product en/of het 

terugnemen daarvan, zulks overigens eerst nadat More Marine heeft geconstateerd dat het Product non-

conform/gebrekkig is. Transport, reis en verblijf-, in- en uitbouwkosten alsmede eventuele gevolgschade zijn 

uitgesloten. De keuze tot vervanging of terugname is te vrijer keuze van More Marine. Ingeval van terugname 

vindt terugbetaling van de verkoopprijs plaats. 

2. Reparaties gedurende de voor het Product geldende garantieperiode verlengen de garantieperiode niet. 

3. More Marine is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die 

het gevolg is of kan zijn van oneigenlijk gebruik van het Product, dat wil zeggen een gebruik voor een ander 

doeleinde dan waarvoor het Product bedoeld is.  

4. Ingeval Koper een bepaald Product wenst te (gaan) gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor deze 

bedoeld is, zoals bedoeld in voorgaand artikellid 3, geschiedt dit volledig voor eigen rekening en risico van Koper. 

Koper is alsdan dus zelf volledig verantwoordelijk voor (onder meer) de beoordeling (middels inwinning van 

professioneel technisch advies) of het Product geschikt is voor het beoogde oneigenlijke gebruik. More Marine zal 

in dergelijke gevallen nimmer enig (technisch) advies verstrekken over de vraag of het Product geschikt is voor 

dergelijk oneigenlijk gebruik en Koper kan én mag aan enigerlei opmerking van (personeel van) More Marine bij 

de beantwoording van voormelde vraag ook nimmer enige waarde toekennen. 

5. Voor zover Koper More Marine, na te hebben geoordeeld dat een Product geschikt is voor het door Koper 

beoogde oneigenlijke gebruik, zoals bedoeld in artikellid 4, More Marine inschakelt om het Product aan te passen 

conform de wensen van Koper, verschaft Koper steeds eerst duidelijke, specifieke, technische 

(montage)instructies aan More Marine. More Marine is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade als gevolg van 

ondeugdelijke constructies van Koper. 

 



16. Reclames 

1. Koper is verplicht onverwijld na ontvangst van het Product, deze te inspecteren op eventuele gebreken. 

2. Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na de levering schriftelijk bij More Marine te zijn ingediend, bij gebreke 

waarvan de Koper geacht wordt het geleverde Product te hebben aanvaard. 

17. Overmacht 

In geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, aanwezig aan de zijde van More Marine, 

wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmachtssituatie More Marine de uitvoering 

onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van More Marine de Overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst te ontbinden, in welk geval Koper slechts gehouden is tot de betaling van een redelijke vergoeding 

van het reeds gepresteerde. 

 

18. Ontbinding 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze Voorwaarden, wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst rechtsgeldig ontbonden middels een schriftelijke verklaring van More Marine, indien de Koper in 

staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, door beslaglegging, onder 

curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. 

2. Door de ontbinding, zoals bedoeld in voorgaand artikellid, worden over en weer bestaande vorderingen 

onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor de door More Marine geleden schade, onder meer 

bestaande uit gemaakte kosten en winstderving. 

19. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle onder deze Voorwaarden gesloten Overeenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is 

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden en daaraan onderworpen 

Overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde civiele rechter van de rechtbank te Den Haag. 

20. Authentieke taal 

Wanneer deze Voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal, in geval van 

twijfel/verschil van uitleg, de Nederlandse versie van deze Voorwaarden doorslaggevend zijn. 


