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Deze voorwaarden worden gehanteerd door de rechtspersoonlijkheid bezittende of geen rechtspersoonlijkheid 
bezittende vennootschappen, die opereren onder een handelsnaam, waarvan “UCO” een kenmerkend 
bestanddeel vormt (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 69115052) 

Deze voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met een hiervoor 
bedoelde besloten vennootschap.

Deze algemene voorwaarden vervangen onze eerdere algemene voorwaarden en zijn derhalve van toepassing 
op de aanbiedingen, orderbevestigingen, met ons tot stand gekomen overeenkomsten en leveringen vanaf 1 
januari 2013.

De voorwaarden zijn gepubliceerd en digitaal beschikbaar op de website van UCO: 

www. ucocontactlenzen.nl

Geprinte exemplaren zijn altijd aanwezig op het zaakadres van UCO en worden op verzoek overhandigd of 
toegezonden.

Definities

In deze algemene voorwaarden zal UCO als gebruiker van deze voorwaarden veelal als UCO of “wij” worden 
aangeduid. 

De partij aan wie UCO een offerte doet of met wie zij een overeenkomst sluit, zal – ongeacht zijn of haar 
hoedanigheid – hierna als “wederpartij”, “koper” of “ afnemer” worden aangeduid.

In gevallen waarin in deze voorwaarden “voorschakels” worden genoemd, wordt gedoeld op toeleveranciers 
van UCO; althans partijen waarvan UCO goederen, waaronder fabricage-, basismateriaal, apparatuur, 
diensten en know how betrekt.

Door UCO te leveren producten, materialen, te verrichten diensten of te geven adviezen zullen in deze 
voorwaarden onder de verzamelbegrippen “product”, “het geleverde“ of “artikel” of meervouden daarvan 
worden aangeduid. Ieder van deze verzamelbegrippen omvat het gehele scala van door UCO te leveren 
producten, materialen, te verrichten diensten en te geven adviezen.

Onder “partijen” wordt hierna verstaan UCO en haar wederpartij gezamenlijk. Met “levering” wordt verstaan het 
een of meer producten in bezit stellen, respectievelijk in de macht brengen van wederpartij.
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ARTIKEL 1
Algemeen

Deze - gewijzigde - voorwaarden zijn per 1 januari 2013 direct van toepassing. In gevallen wanneer 
onduidelijkheid bestaat, zijn in ieder geval de tot 31 december 2012 gehanteerde voorwaarden van toepassing.

Indien niet op enigerlei wijze uitdrukkelijk blijkt dat wederpartij de voorwaarden van UCO direct afwijst, wordt 
dwingend aangenomen dat de onderhavige voorwaarden volledig zijn geaccepteerd. De wederpartij met wie 
op basis van de door UCO gehanteerde voorwaarden wordt gecontracteerd, verklaart zich er mee akkoord dat 
de onderhavige voorwaarden van toepassing zullen zijn ook op alle daarna te sluiten overeenkomsten.

UCO is slechts gebonden aan afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden indien deze schriftelijk door 
haar zijn aanvaard. 

ARTIKEL 2
Offertes en overeenkomsten

Onze aanbiedingen, orderbevestigingen, met ons tot stand gekomen overeenkomsten en leveringen 
geschieden uitsluitend onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, die altijd prevaleren 
boven eventuele inkoopvoorwaarden van onze wederpartij.

Onze meer algemene aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend. Meer specifieke aanbiedingen aan een bepaalde 
wederpartij worden wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en leveringsmogelijkheden gedurende een maand 
gestand gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Wij behouden ons het recht voor orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Een overeenkomst komt tot stand indien door een wederpartij bij UCO een order wordt geplaatst en deze 
order door UCO aan wederpartij is bevestigd. Ook komen overeenkomsten tot stand doordat UCO zonder 
voorafgaande orderbevestiging geheel of gedeeltelijk praktisch uitvoering geeft aan een door een wederpartij 
gegeven order.

UCO heeft het recht haar gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van 
een door wederpartij van handtekening voorziene kopie van de betreffende offerte.

Indien in de acceptatie door een wederpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van onze offerte en de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden worden bedongen, komt de overeenkomst pas tot stand, indien UCO 
aan wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

In deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn ook van toepassing indien een overeenkomst tot stand komt 
via de elektronische weg. In die gevallen staat daarmee vast dat wederpartij kennis heeft genomen van de 
algemene voorwaarden van UCO zoals integraal gepubliceerd op haar hiervoor vermelde website. UCO is 
daarnaast altijd bereid, indien zij daarom wordt verzocht, een gedrukt exemplaar van haar voorwaarden aan 
wederpartij te verstrekken.

Indien een overeenkomst tot stand is gekomen tussen UCO en twee of meer wederpartijen zijn deze 



4

wederpartijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen.

UCO behoudt het recht voor zich niet gebonden te achten aan een door wederpartij direct met een personeelslid 
van UCO gemaakte afspraak. Wederpartij kan in voorkomende gevallen de directie van UCO verzoeken zich 
expliciet over haar al dan niet gebondenheid aan dergelijke afspraak uit te laten.

In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met hetgeen tussen partijen afzonderlijk is overeengekomen, 
prevaleert het afzonderlijk overeen gekomen.

Wederpartij draagt altijd het risico voor fouten en vergissingen in het geval van een aan UCO gegeven niet 
schriftelijke opdracht of in het geval van een onduidelijk of voor tweeërlei uitleg vatbare schriftelijke opdracht 
of overeenkomst.

Indien enige bepaling of deel van een bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, 
(Europese) richtlijn of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van 
de betreffende bepaling buiten toepassing blijven. Al het overige in deze voorwaarden bepaalde blijft in dat 
geval onverkort van toepassing en geldend tussen partijen. 

In geval van nietigheid van meer bepalingen van deze voorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht 
blijven. Partijen zullen over nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen 
in dier voege dat de strekking van de gesloten overeenkomst behouden blijft. In het geval dat overleg geen 
oplossing biedt, zal de geschillenregeling van deze voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 3
Prijzen

Gepubliceerde prijzen gelden “af  laboratorium” en zijn exclusief BTW. 

De opgegeven prijs ten aanzien van te leveren lenzen omvat de kosten van de verpakking en de afleveringskosten 
binnen Nederland.

De opgegeven prijs voor overige artikelen, waaronder vloeistoffen, hebben uitsluitend betrekking op de artikelen/
vloeistoffen zelf en de verpakking; afzonderlijk worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Het 
staat wederpartij vrij om vooraf opgave te verzoeken met betrekking tot die extra te berekenen kosten.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn zal een rente 
verschuldigd worden over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt 1% voor iedere maand of gedeelte daarvan, 
waarmee de betalingstermijn van 30 dagen wordt overschreden. 

Wederpartij kan ook verplicht worden naar keuze van UCO een door UCO vast te stellen percentage van de 
koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen en de rest contant bij aflevering. 

Koper is niet bevoegd enig bedrag wegens een gestelde tegenvordering in mindering te brengen op de 
overeengekomen prijs.

Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden 
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ingevoerd of gewijzigd, heeft UCO het recht deze door te berekenen zonder dat dit kan leiden tot annulering 
van de overeenkomst.

Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, 
is UCO bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval 
is wederpartij aansprakelijk voor alle door UCO geleden schade.

ARTIKEL 4
Tijdstip van levering

Artikelen zullen door UCO geleverd worden conform hetgeen is overeengekomen. Wij zijn in principe ook 
gerechtigd een bestelling eventueel in gedeelten af te leveren. In dat geval kunnen wij een deellevering 
afzonderlijk factureren en betaling verlangen op een vooraf door ons aangegeven wijze.

Een overeengekomen leveringstijdstip of leveringstermijn is echter niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen of in het geval dit uit de aard der overeenkomst onomstotelijk blijkt. Tenzij anders is 
overeengekomen geeft een overschrijding van een leveringstijdstip of leveringstermijn de wederpartij dan ook 
geen recht op schadevergoeding.

Wijziging in een reeds door wederpartij met UCO gesloten overeenkomst kan tot gevolg hebben dat een 
oorspronkelijk overeengekomen leveringstijdstip of leveringstermijn wordt overschreden. In dat geval zal UCO 
nimmer aansprakelijk zijn voor overschrijding van dat tijdstip of termijn. 

Bij overschrijding van een leveringstijdstip dient de wederpartij UCO altijd eerst schriftelijk in gebreke te stellen 
en UCO een redelijke termijn te stellen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Zodra UCO weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd zullen kunnen worden, zal zij de koper 
daarvan onverwijld verwittigen. Indien partijen er niet in slagen de gevolgen van deze vertraging in onderlinge 
overeenstemming te regelen, zal op een daaruit voortvloeiend geschil de geschillenregeling van toepassing 
zijn.

Een overeengekomen leveringstermijn wordt altijd verlengd met de periode die wij door overmacht verhinderd 
zijn aan onze verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 5
Risico, verpakking,  verzending en facturering

UCO bepaalt de wijze van levering en vervoer. De goederen zullen bezorgd worden aan de overeengekomen 
plaats of plaatsen en op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald, naderhand is overeengekomen of te 
doen gebruikelijk is.

De goederen zullen behoorlijk verpakt zijn en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer 
hun bestemming in goede staat bereiken. UCO zal zich voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig 
te achten risico’s gedurende het transport.

De zaken zijn vanaf het tijdstip van de aflevering voor risico van wederpartij.
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Het staat UCO vrij een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren.

Indien om welke redenen ook wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in 
ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending zal UCO op verzoek van de wederpartij de goederen 
voor risico van de wederpartij bewaren totdat zij bij de wederpartij zijn bezorgd.  

ARTIKEL 6
Garanties, beproeving, afkeuring en klachten

Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid 
van de te leveren zaken of de te verrichten diensten aan te geven. Wederpartij moet zich daarbij altijd realiseren 
dat door nieuwe inzichten of productsamenstelling een en ander van eerder verstrekte gegevens zal kunnen 
verschillen.

UCO waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de artikelen die op grond van de order 
geleverd moeten worden, voldoen aan alle toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere 
van overheidswege ter zake gegeven voorschriften en die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst.

Mochten zich bij door ons geleverde artikelen gebreken voordoen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten 
zullen wij deze gebreken herstellen, doen herstellen, dan wel het betrokken artikel vervangen. Deze garantie 
geldt niet indien bij het gebruik van het artikel of anderszins een fout is gemaakt.

Als voorwaarde voor nakoming van deze verplichtingen kunnen wij verlangen, dat het voor garantie in 
aanmerking komende artikel aan ons wordt teruggezonden.

Indien gebreken geconstateerd worden en een herstel van de gebreken niet mogelijk is, of, gelet op de daaraan 
te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, zal UCO zich verplichten vervangende artikelen te leveren. 
Wederpartij heeft derhalve slechts recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is of op bezwaren stuit.

Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing op artikelen, die niet beproefd behoeven te worden, 
doch waarvan bij aflevering blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de vereiste 
specificaties.

Klachten betreffende direct waarneembare gebreken dienen onmiddellijk, dan wel met in achtneming van het 
bepaalde in artikel 6 : 89 BW en/of 7 : 23 BW , dat wil zeggen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken, 
door wederpartij bij UCO kenbaar gemaakt te worden onder mededeling van de aard en de omvang van de 
klacht/tekortkoming. Wederpartij dient het afgeleverde daarom altijd te controleren en direct te reclameren, 
indien een en ander niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. 

Indien een gebrek niet bij een directe controle, zoals hiervoor bedoeld, ontdekt had kunnen worden, dient 
wederpartij dit gebrek alsnog onmiddellijk aan UCO te melden bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt. 

Geringe afwijkingen van geleverde zaken kunnen geen grond voor klachten opleveren. 

ARTIKEL 7
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Aansprakelijkheid

In het geval wij als gevolg van een met ons gesloten overeenkomst aansprakelijk geacht moeten worden, zal  
die aansprakelijkheid altijd zijn beperkt tot een kosteloos herstel of vervanging van het betreffende artikel of 
van een onderdeel daarvan, een en ander aan ons ter beoordeling. Indien geen vervanging of herstel mogelijk 
blijkt te zijn, zijn wij jegens onze afnemer slechts aansprakelijk tot het gefactureerde bedrag van het artikel dat 
de gebreken heeft vertoond en de schade heeft veroorzaakt.

De wederpartij draagt altijd zelf uitsluitend het risico van de keuze van de door haar bij UCO bestelde zaken 
en het al dan niet gecombineerde gebruik van het geleverde al dan niet met zaken die niet door UCO zijn 
geleverd.

UCO is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade, schade 
aan zaken of personen, welke zijn ontstaan door geleverde zaken, verstrekte adviezen, gedane metingen, 
toelichtingen of gebruiksaanwijzingen en/of ander informatiemateriaal. 

Aansprakelijkheid van UCO voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, 
gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen is altijd volledig uitgesloten. Onder 
gevolgschade wordt schade verstaan, die het gevolg is van een gebruik van een artikel of het geleverde. 

In geval van persoonlijk letsel bij een wederpartij of een derde, welke het directe gevolg is van een aan ons 
te verwijten onjuist fabriceren of labelen van een artikel, zal de natuurlijke persoon, die de schade heeft 
ondervonden en voor wie het schadeveroorzakende artikel nadrukkelijk was bedoeld, maximaal € 5.000,-- 
in totaal voor die gebeurtenis dan wel in samenhangende reeks van gebeurtenissen kunnen claimen. De 
wederpartij is verplicht ons te vrijwaren tegen alle verdergaande aanspraken van derden. Onverlet blijft de 
verantwoordelijkheid van onze wederpartij voor de eindcontrole op de juistheid van de bij het artikel verstrekte 
gegevens, omschrijvingen, voorschriften en aanwijzingen.

In het geval van niet door UCO in rekening gebrachte leveringen, diensten en/of adviezen bij een wederpartij 
schade is ontstaan, is UCO nimmer voor die schade aansprakelijk.

Uitsluiting der aansprakelijkheid blijft buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of 
grove schuld van UCO.

Bij een mogelijke aansprakelijkheid van UCO uit hoofde van een overeenkomst of op grond van de wet dient 
wederpartij UCO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en haar de gelegenheid te geven de – verdere 
-  schade te voorkomen of te beperken door het gebrekkig product te vervangen of de bij wederpartij ontstane 
situatie anderszins ongedaan te maken, bij gebreke waarvan de aanspraken van wederpartij vervallen. 

Indien door een derde een vordering tegen wederpartij betrekking hebbende op door UCO geleverde artikelen 
wordt ingesteld, zal wederpartij UCO daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige 
gegevens. Voor het overige zal de wederpartij zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij UCO 
daartoe toestemming geeft. 

Uitsluitend door de verzekeringsmaatschappij van UCO zal in geval van een door wederpartij gepretendeerd 
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tekortschieten van UCO en een daaruit in de visie van wederpartij geldende aansprakelijkheid van UCO al 
dan niet aansprakelijkheid kunnen worden aanvaard. UCO  is in principe bereid, indien daartoe mogelijkheden 
zijn en de zaak zich er voor leent, haar claim op de verzekeraar aan wederpartij over te dragen. Een door de 
verzekeringsmaatschappij te hanteren eigen risico zal niet op de wederpartij worden afgewenteld. 

Indien de wederpartij een consument is, gelden voor de aansprakelijkheid van UCO de wettelijke bepalingen. In 
een dergelijk geval zal UCO naast een beroep op haar aansprakelijkheidsverzekering, ook haar voorschakel(s)/
leverancier(s) inlichten en hen zo nodig aansprakelijk stellen.

De omvang van de aansprakelijkheid van UCO jegens een wederpartij is in alle gevallen beperkt tot het 
bedrag, waarop zij aanspraak kan maken jegens haar verzekeraar. Mocht een geleden schade niet onder de 
dekking van een door UCO afgesloten verzekering vallen, dan is de omvang van de aansprakelijkheid  beperkt 
tot maximaal de (factuur)waarde van de geleverde zaken, de verrichte dienst of het gegeven advies.

In het geval er sprake is van - gezamenlijke - aanspraken van meerdere wederpartijen van UCO wegens 
schade door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een artikel, dan wel door een gebrekkig verrichte 
dienst of een onjuist advies is deze schade – voor zover deze niet valt onder de dekking van eerder bedoelde 
verzekering - beperkt tot een maximum van € 5.000,-- van ieders individuele aanspraak tot een absoluut 
maximum van in totaal € 25.000,--.

Voor zover het zaken betreffen, welke zijn geproduceerd door een derde of derden (voorschakels), zal UCO 
zich (in overleg met haar verzekeraar in het geval de schade onder dekking van enige polis valt) en zo 
mogelijk tezamen met wederpartij inspannen de door wederpartij geleden schade op deze derde of derden 
(voorschakels) te verhalen. 

UCO is ook bereid – onder nader te stellen voorwaarden – haar schadevordering op haar voorschakel(s), 
voor zover die betrekking heeft op de door wederpartij geleden schade, aan wederpartij over te dragen. De 
wederpartij is verplicht alsdan op voortvarende wijze alle van belang zijnde informatie aan haar verzekeraar 
te verschaffen.

Iedere rechtsvordering door een wederpartij of wederpartijen tegen UCO in te stellen uit hoofde van 
aansprakelijkheid van UCO ter zake van een gebrek in afgeleverde goederen, materialen, gegeven adviezen 
of verrichte diensten zal zeker vervallen door verloop van twaalf maanden na factuurdatum. Reden hiervan 
is dat het na genoemde termijn voor UCO niet mogelijk is de gedane leverantie/leveranties, gegeven advies/
adviezen of verrichte dienst/diensten naar behoren te onderzoeken of te reconstrueren, waardoor zij ten 
opzichte van wederpartij in bewijsrechtelijk opzicht in een ongunstige positie komt te staan.

ARTIKEL 8
Betaling, rente en creditering

Wederpartij, die na de vervaldag niet of niet volledig heeft betaald, is zonder enige aanmaning of ingebrekestelling 
in verzuim en vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1% per maand. Wederpartij is niet bevoegd op 
de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Alle voor invordering te maken kosten komen voor rekening van wederpartij. Deze kosten bedragen ten minste 
15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,--. Daarnaast is de wederpartij aansprakelijk 
voor alle overige door ons geleden schade, onder meer bestaande uit mogelijke winstderving, transportkosten, 
kosten in verband met ingebrekestelling, voorbereidingen voor een procedure en proceskosten, waaronder 
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ook de kosten van een faillissementsaanvraag.

Wij behouden het recht voor artikelen uitsluitend onder rembours af te leveren. De daaraan verbonden 
rembourskosten zijn in dat geval voor rekening van de wederpartij. Van een dergelijk besluit zal de betreffende 
wederpartij in kennis worden gesteld.

De afhandeling van – vooraf met ons overeen te komen - creditering geschiedt  in principe op basis van de 
overeengekomen prijs dan wel de prijzen zoals gepubliceerd. In voorkomende gevallen behouden wij ons het 
recht voor van vermelde prijzen af te wijken.

ARTIKEL 9
Eigendomsovergang en zekerheid

Zolang UCO een vordering heeft op wederpartij blijven alle geleverde zaken haar eigendom. Het is wederpartij 
verboden zaken, welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, aan derden te verpanden of de eigendom 
daarvan over te dragen. Dit laatste blijft buiten toepassing voor zover doorverkopen behoort tot de normale 
uitoefening van het bedrijf van wederpartij.

Ingeval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht de verkochte artikelen zonder enige sommatie, 
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onder ons te houden of terug te nemen; zulks onverminderd 
onze overige rechten in verband met niet-tijdige betaling. Wederpartij machtigt in geval van wanbetaling UCO 
zaken terug te halen en verplicht zich tot alle medewerking. 

De afnemer is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met 
betrekking tot ons nog in eigendom toebehorende artikelen.

In het geval UCO redenen aanwezig acht om zekerheid voor betaling te verlangen, heeft zij het recht de 
overeenkomst op te schorten, zolang deze zekerheid niet is gesteld. De wederpartij is dan zelf aansprakelijk 
voor schade ontstaan door de mogelijk vertraagde aflevering. Zolang de wederpartij geen zekerheid heeft 
gesteld, behoudt UCO zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper 
over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens UCO heeft voldaan.

ARTIKEL 10
Beëindiging, ontbinding en opschorting

Indien wederpartij enige verplichtingen jegens ons niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van 
faillissement, schuldsaneringsregeling, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of aangevraagde of verkregen 
surseance van betaling, of enige andere belangrijke wijziging in zijn financiële omstandigheden hebben wij het 
recht de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel een overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In zodanige gevallen zullen alle openstaande vorderingen onmiddellijk 
opeisbaar zijn een en ander onverminderd onze overige rechten. Als een verzoek van wederpartij, natuurlijke 
persoon, door de Rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, 
of door beslaglegging, onder curatele stelling of doordat de wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid 
over zijn vermogen of deel ervan verliest, heeft UCO dezelfde rechten.

UCO heeft het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst overeenkomsten 
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geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen, (buitenrechtelijk) ontbonden te verklaren of de uitvoering op te 
schorten, indien wederpartij zich niet houdt aan enige verplichting jegens UCO.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is 
aansprakelijk door UCO geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

ARTIKEL 11
Rechten van derden

Door UCO wordt geen inbreuk gemaakt op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten 
van industriële- of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door ons moet worden erkend, of 
door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt 
vastgesteld, dat enig artikel wel inbreuk maakt op rechten van een derde als hier bedoeld, zal  na overleg 
het betrokken artikel worden teruggenomen tegen betaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met 
de normaal te achten afschrijving zonder dat wij tot verdere schadevergoedingen gebonden zijn. De afnemer 
verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties indien hij ons niet onverwijld en volledig over 
aanspraken van derden als hiervoor bedoeld heeft ingelicht, waardoor ons de mogelijkheid is ontnomen onze 
rechten naar behoren te verdedigen.

ARTIKEL 12
Geheimhouding, doorverkoop en recall

De wederpartij is verplicht maatregelen te nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door UCO 
ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, voor zover duidelijk is dat die niet aan derden kenbaar 
gemaakt mogen worden. Indien hierover bij wederpartij twijfel bestaat is hij verplicht hierover met UCO in 
verbinding te treden. 

Wederpartij is bevoegd zijn handelsnaam op de verpakking van door UCO geleverde goederen aan te brengen, 
doch het is hem niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het merk van UCO niet meer zichtbaar is.

Indien UCO bepaalde door haar geleverde producten wenst terug te roepen (een zogeheten “recall”), 
wegens productie- of materiaalfouten zal wederpartij verplicht zijn alle informatie te verschaffen omtrent de 
eindgebruiker/consument. Onze wederpartij garandeert de traceerbaarheid tot aan de eindgebruiker.

De wederpartij garandeert eveneens dat bij een bepaald product door UCO ontwikkelde gebruiksaanwijzing bij 
doorverkoop aan de koper/eindgebruiker/consument wordt overhandigd.

Indien een artikel op verzoek van wederpartij rechtstreeks moet worden verzonden naar een derde, is de 
wederpartij als enige volledig aansprakelijk voor de gevolgen van een eventueel onjuist gebruik van het 
geleverde. UCO kan in een dergelijk geval nimmer voor schade als gevolg van dit onjuiste gebruik aansprakelijk 
gesteld worden.

Wederpartij mag niet zonder onze schriftelijke toestemming rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit 
een met ons gesloten overeenkomst, aan derden overdragen.

UCO is gerechtigd aan een wederpartij verplichtingen op te leggen ten aanzien van doorverkoop aan derden. 
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In een dergelijk geval is wederpartij verplicht zich aan de opgelegde verplichtingen te houden en er op toe te 
zien dat die naar behoren worden nagekomen. Indien UCO daartoe de wens te kennen geeft, is wederpartij 
verplicht UCO omtrent de nakoming van de opgelegde verplichtingen te informeren.

Een wederpartij, die in strijd handelt met deze bepaling, wordt schadeplichtig. 

ARTIKEL 13
Overmacht en onvoorziene omstandigheden
 
Van overmacht aan de zijde van UCO is sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst buiten haar 
wil verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te 
voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, staking, 
bedrijfsbezetting, belemmerende overheidsmaatregelen, defecten in apparatuur, storingen in de levering van 
energie, problemen bij onze toeleveranciers/voorschakels of derden van wie UCO haar materialen betrekt of 
anderszins van afhankelijk is en voorts alle overige oorzaken, welke buiten haar schuld of risicosfeer vallen.

Onder overmacht wordt voorts verstaan elke vreemde oorzaak welke UCO niet kan worden verweten en die 
de nakoming der overeenkomst belet of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat nakoming in 
redelijkheid niet van UCO kan worden verlangd.

De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke UCO door overmacht 
is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel UCO als onze 
wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Uitdrukkelijk wordt hierbij bepaald dat 
naast voornoemde omstandigheden er ook nog andere – niet voorziene - omstandigheden kunnen zijn, die het 
UCO rechtvaardigen een beroep op overmacht of deze bepaling te doen. 

Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien 
door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om het 
reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden mits het daarvoor verschuldigde wordt voldaan en 
het resterend, niet uitgevoerde deel van de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen.

Nimmer kan overmacht leiden tot aansprakelijkheid van UCO voor door wederpartij geleden schade. Indien 
door UCO een beroep wordt gedaan op overmacht en dit beroep niet wordt gehonoreerd, zullen onverkort de 
in deze voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van 
toepassing zijn. 

In geval van onvoorziene omstandigheden die zo ernstig zijn dat UCO gelet op de eisen van redelijkheid 
en billijkheid niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, zullen partijen 
overleggen over een wijziging van de betreffende overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden 
van die overeenkomst. Indien dit overleg niet leidt tot een oplossing, zal de geschillenregeling van toepassing 
zijn.
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ARTIKEL 14
Kosten 

Indien UCO bij wanprestatie van wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten 
daarvan voor rekening van wederpartij, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke.  

De kosten zullen als volgt worden berekend.

Over de eerste €  2.500,00 15% incassokosten met een minimum van €    40,00
Over de volgende €  2.500,00  10%       
Over de volgende €  5.000,00    5%       
Over de volgende € 190.000,00  1%        
Over het meerdere 0,5%, waarbij een maximum gehanteerd zal worden van 
€ 6.775,00.

Een en ander is gebaseerd op het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten in werking 
getreden per 1 juli 2012.

Zoveel mogelijk zullen derhalve bij de berekening van de buitengerechtelijke kosten de in genoemde regeling 
en de rechtspraak gehanteerde richtlijnen worden geëerbiedigd. 

Indien UCO echter aantoont extra kosten te hebben gemaakt, dient wederpartij ook de extra kosten te 
vergoeden. Dit geldt met name indien UCO en wederpartij met betrekking tot een overeenkomst, waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn, een procedure hebben gevoerd en nadien een rechterlijke uitspraak in 
kracht van gewijsde gaat, waarbij wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. 
 

ARTIKEL 15
Geschillen en toepasselijk recht

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een overeenkomst dan wel van 
nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met een overeenkomst zoals bijvoorbeeld 
onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door 
de Rechtbank te Alkmaar zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de 
weg zouden staan. Het staat UCO daarnaast altijd vrij wederpartij te doen dagvaarden ten overstaan van de 
bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
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