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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interlab BV  
gevestigd te Putte. aan de Europalaan 21. 

Art.1 Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelin-
gen tussen INTERLAB BV, hierna te noemen INTERLAB, en de 
wederpartij, hierna te noemen koper. Van deze voorwaarden kan 
uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de 
directie van INTERLAB ondertekende akte, in welk geval voor 
het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende 
voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog 
waarop deze zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden van de koper is uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

Art.2 Aanbiedingen 

Alle aanbiedingen door of vanwege INTERLAB gedaan, zijn vrij-
blijvend. Alle verstrekte informatie bli jft volledig eigendom van 
INTERLAB en mag door koper op geen enkele wijze aan derden 
worden kenbaar gemaakt of doorgegeven. behoudens met toe-
stemming van INTERLAB. 

Art.3 Overeenkomst 
Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment 
dat INTERLAB een order of opdracht heeft aanvaard c.q heeft 
bevestigd. INTERLAB is gerechtigd om bij of na het aangaan van 
de overeenkomst, alvorens te presteren, van de koper 
vooruitbetaling c.q. zekerheid te eisen voor het nakomen van 
zijn verplichtingen. Voor door koper gemaakte fouten in zijn 
opdracht. of onvolledigheid van zijn specificatie en/of 
tekeningen. zal INTERLAB nimmer aansprakelijk gesteld kunnen 
worden. Door INTERLAB, naar aanleiding van een speciale 
opdracht, aangekochte c.q. aangemaakte goederen MOETEN 
afgenomen worden. 

Art.4 Prijzen 
Elke prijsopgave is geheel vrijblijvend. 
Alle prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, 
heffingen en rechten, kosten van verpakking, in- en uitlading, 
vervoer en verzekering. 
INTERLAB is gerechtigd om in geval van verhoging van een of 
meerdere kostprijsfactoren, de orderprijs dienovereenkomstig te 
verhogen. 

Art.5 Levering en levertijd 
De door INTERLAB opgegeven levertijden gelden vanaf de da-
tum van de overeenkomst als bedoeld in art.3 van deze voor-
waarden. 
Opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering en zijn 
nimmer te beschouwen als fatale termijn, en geeft derhalve 
geen recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst 
te ontbinden c.q. afname te weigeren. 
Bij overmacht en overige omstandigheden van zodanige aard, dat 
naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van 
INTERLAB kan worden gevergd waaronder mede begrepen het geval dat 
INTERLAB door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden 
daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, zal de levertijd 
worden verlengt met een tijdsduur gelijk aan die van het 
voortduren van de omstandigheden. 
Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als 
gevolg van aan INTERLAB niet bekende omstandigheden on-
uitvoerbaar is, heeft INTERLAB het recht te vorderen dat zo mo-
gelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering 
alsnog mogelijk zal zijn. Mocht de verlenging van de levertijd naar 
het oordeel van INTERLAB meer gaan belopen dan drie 
maanden dan wel nakoming geheel onmogelijk z i jn dan is 
INTERLAB gerecht igd de transactie voor het nog niet 
uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van 
gedeeltelijke uitvoering. zal de koper een evenredig deel van de 
totale prijs verschuldigd zin gegeven indien en voor zover de 
oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt.  

Art.6 Garantie 
Garantie op door INTERLAB geleverde goederen wordt slechts 
gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant deze 
verstrekt, tot een maximum van 6 maanden 
Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie. Garantieaanspra-
ken vervallen indien de wederparti j wi jzigingen of  
reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten door 
derden zonder toestemming van INTERLAB, het geleverde niet 
volgens voorschrift, onoordeelkundig, of voor andere 
doeleinden gebruikt dan waarvoor het geleverde bestemd is. 

Art.7 Eigendom 
Alle door INTERLAB geleverde goederen blijven tot moment van 
betaling met inbegrip van alle verschuldigde kosten eigendom 
van INTERLAB. Koper is niet bevoegd het geleverde aan 
derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel 
voor gebruik aan derden af te staan, tot dat koper aan zijn 
betaling en overige verplichtingen jegens INTERLAB heeft 
voldaan, tenzij uit hoofde van bedri jfsuitoefening als 
wederverkoper. Totdat ogenblik heeft koper het geleverde in 
bruikleen. Wanneer koper enige verpl icht ing uit de 
overeenkomst niet,  niet  tijdig of niet behoorlijk nakomt, is 
INTERLAB zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke 
tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. Koper 
verleent INTERLAB hiertoe onherroepelijke machtiging om zich 
toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde 
zich bevind, bij gebreke waarvan koper een direct opeisbare niet 
voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 1.000.00 per dag 
verbeurd. Ingeval INTERLAB het, geleverde, daadwerkelijk heeft 
teruggenomen is de overeenkomst Ontbonden. 

Art. 8 Betaling 
Alle betalingen dienen uiterlijk binnen 14 of 30 dagen na 
factuurdatum aan INTERLAB te hebben plaatsgevonden. 
Indien INTERLAB het factuurbedrag niet 'binnen de termijn 
van 14 of 30 dagen van koper heeft ontvangen, is deze 
daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente 
met een minimum van 4% per maand, geldend gedurende de 
t i jd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in 
volle maanden. Indien de betal ing van een factuur niet binnen 
de termijn van14 of 30 dagen na factuurdatum is ontvangen en 
wanneer INTERLAB alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot 
verkrijging van betaling jegens koper neemt, is deze gehouden tot 
betaling van ope isbare,  n iet  voor rechter l i jke  mat ig ing door 
INTERLAB te maken (buiten)gerechtelijke 'incassokosten. Deze 
kosten zijn vastgesteld op minimaal 15% van de te betalen 
hoofdsom met een minimum van € 250,00 onverminderd 
eventuele door koper krachtens rechterlijke uitspraak 
verschuldigde proces, kosten. Indien koper met betaling van een 
deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is INTERLAB 
gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te 
schorten met de termijn gedurende afnemer een opeisbare 
(deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van INTERLAB 
om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te 
verlangen van al hetgeen INTERLAB tot op dat moment te vorderen 
heeft. 

Art.9 Reclames 
Klachten in het algemeen en klachten betreffende gebreken aan het 
geleverde dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan 
INTERLAB te zijn gemeld. Na het verstrijken van voornoemde termijn 
wordt koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben 
goedgekeurd. Alsdan worden klachten door INTERLAB niet meer in 
behandeling genomen. 

Art.10 Geschillen 
Op alle met INTERLAB aangegane overeenkomsten is het Ne-
derlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van INTERLAB. 


