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1. Toepasselijkheid en definities  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

en overeenkomsten van of met de besloten vennootschap 

World Premix B.V., statutair gevestigd te Deurne, 

ingeschreven b ij de Kamer van Koophandel onder nummer 

66944910, hierna te noemen World Premix.  

2. Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan, 

iedere (rechts)persoon of consument die met World Premix 

een overeenkomst heeft afgesloten.  

3. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan, 

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf.  

4. Onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van 

toepassing op een consument, tenzij anders is vermeld.  

5. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden 

uitsluitend indien deze schriftelijk tussen World Premix en 

opdrachtgever zijn overeengekomen.  

6. Indien World Premix bij een overeenkomst afwijkt van deze 

algemene voorwaarden, kan opdrachtgever bij een latere 

overeenkomsten zich nimmer op de afwijking beroepen.  

7. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook 

“per e-mail” verstaan. 

8. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepasselijk ten 

behoeve van eventuele ondergeschikten of toeleveranciers 

van World Premix. 

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen en offertes van World Premix, in welke vorm 

dan ook en hoe ook genaamd, zijn vrijblijvend, tenzij ze een 

termijn voor aanvaarding bevatten.  

2. Indien een offerte/aanbieding door de opdrachtgever wordt 

aanvaard, heeft World Premix het recht het aanbod binnen 

drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 

herroepen. 

3. World Premix kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes 

worden gehouden, indien deze een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat.  

4. Opdrachtgever kan niet slechts een gedeelte van een 

aanbieding of offerte aanvaarden.  

5. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen schriftelijk 

tot stand door aanbod en aanvaarding. 

6. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand, nadat deze 

schriftelijk, binnen vier dagen nadat opdrachtgever opdracht 

heeft gegeven, door World Premix is bevestigd of indien World 

Premix binnen vier dagen is begonnen met de uitvoering van 

de overeenkomst.  

7. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende 

voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling 

van World Premix, voldoende kredietwaardig blijkt voor de 

nakoming van de overeenkomst.  

8. World Premix is gerechtigd bij of na het aangaan van de 

overeenkomst, een aanbetaling of zekerheid van 

opdrachtgever te verlangen, die afdoende is voor de 

betalingsverplichtingen.  

 

3. Annuleringen of ontbinding 

1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk annuleert, beëindigd of ontbindt (anders dan 

wegens het bepaalde in artikel 7 lid 5 of 6), is zij gehouden 

aan World Premix te vergoeden: 

a. alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst 

door of namens World Premix gemaakte of nog te maken 

kosten, waaronder mede begrepen bestelde materialen, 

kosten van derden, enz. en; 

b. de kosten die World Premix heeft wegens het niet elders 

kunnen inzetten van personeelsleden of materieel, en; 

c. Een bedrag van 25% van de totale som van de 

overeenkomst als vergoeding voor gederfde winst, zonder 

dat World Premix deze gederfde winst hoeft aan te tonen. 

Dit kan een hoger bedrag zijn indien World Premix kan 

aantonen dat de winstderving een hoger bedrag betreft, 

en; 

d. De eventuele overige schade die World Premix lijdt als 

gevolg van de annulering of ontbinding. 

2. Indien World Premix op grond van de wet of de overeenkomst 

(waaronder deze algemene voorwaarden) de overeenkomst 

ontbindt of beëindigt, is opdrachtgever eveneens de in lid 1 

van dit artikel genoemde vergoedingen aan World Premix 

verschuldigd. 

 

4. Uitvoering van de overeenkomst en levering  

1. Bij niet tijdige levering dient World Premix in gebreke te 

worden gesteld en dient haar een laatste redelijke termijn 

voor levering te worden gegund.  

2. Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het 

moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.  

3. Opdrachtgever is verplicht de producten direct bij aflevering 

op eventuele gebreken te controleren op aantallen en op 

eventuele gebreken, danwel deze controle terstond uit te 

voeren na de mededeling van World Premix dat de zaken ter 

beschikking van opdrachtgever staan. Eventuele gebreken 

dient opdrachtgever: 

- op de afleveringsbon, de factuur en/of de 

vervoersdocumenten te (laten) vermelden, en 

binnen 24 uur schriftelijk aan World Premix te melden,  

bij gebreke waarvan World Premix niet verplicht is om ze in 

behandeling te nemen en ook niet verplicht is om de gebreken 

te herstellen.  

4. De overeengekomen levertijd is geen resultaatsverplichting 

doch een inspanningsverplichting. Als World Premix de 

overeengekomen levertijd niet haalt, is dat geen reden om de 

overeenkomst te ontbinden of schade te verhalen. 

5. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in 

ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking van deze 

gebreken, schriftelijk aan World Premix te worden gemeld. De 

melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 

het gebrek te bevatten, zodat World Premix in staat is 

adequaat te kunnen reageren.  

6. Opdrachtgever dient World Premix in de gelegenheid te stellen 

een klacht/reclame te (laten) onderzoeken.  

7. Opdrachtgever dient geen product te gebruiken waarbij zij 

eerder een gebrek heeft geconstateerd.  

8. Opdrachtgever is verplicht een product waarbij zij een gebrek 

heeft geconstateerd te bewaren teneinde World Premix in de 

gelegenheid te stellen om onderzoek te verrichten. De 

bewaarplicht van de opdrachtgever eindigt nadat de klacht 

door de World Premix geheel is afgewikkeld.  

9. Geringe afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, kwantiteit, 

kleuren, finish, geur, samenstelling, zuurtegraad, werking, 

e.d. geven opdrachtgever geen recht op schade, annulering 

of weigering van (verdere) levering. Een afwijking van minder 

dan 15% geldt als een geringe afwijking. 

10. World Premix is gerechtigd om te leveren in gedeelten 

(deelleveringen), welke World Premix afzonderlijk kan 

factureren.  

11. Aan de leveringsplicht van World Premix is voldaan indien de 

zaken éénmaal aan de opdrachtgever aangeboden zijn. Het 

door de opdrachtgever of de persoon die deze daarbij 

vertegenwoordigt ondertekende ontvangstbewijs strekt tot 

volledig bewijs van levering. 

12. In geval van niet of niet-tijdige afname door opdrachtgever 

komen reiskosten, opslagkosten en andere kosten voor 

rekening van opdrachtgever. Indien deze situatie langer dan 

één maand aanhoudt, is World Premix gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van artikel 3.  

13. World Premix is gerechtigd om de uitvoering van de 

overeenkomst geheel of ten dele aan één of meer derden uit 

te besteden.  
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5. Transportrisico en risico-overgang  

1. Alle risico’s van transport of van te leveren of geleverde zaken 

(zoals bijvoorbeeld het risico van verlies, beschadiging of 

waardevermindering) berusten, vanaf het moment dat de 

zaken het magazijn van de World Premix verlaten, bij 

opdrachtgever. Dit betreft zowel de directe als de indirecte 

schade, zelfs in geval opdrachtgever vordert dat op 

vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt 

dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van afzender 

zijn.  

2. Indien opdrachtgever consument is en afgesproken is dat de 

zaken bij hem worden thuisbezorgd gaat het risico van de te 

leveren of geleverde zaken pas over bij de feitelijke 

aflevering.  

3. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, 

indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever is 

verstrekt, door World Premix als goed ondernemer bepaald. 

Eventuele specifieke wensen van opdrachtgever inzake het 

transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd 

indien deze wensen door World Premix zijn geaccepteerd en 

de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten 

daarvan te zullen dragen.  

4. De opdrachtgever dient de producten terstond na aankomst 

daarvan op de plaats van aflevering in ontvangst te nemen. 

Het risico van verlies, diefstal of waardevermindering gaat op 

opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de 

opdrachtgever ter beschikking staan. 

 

6. Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle door World Premix geleverde producten blijven eigendom 

van World Premix totdat de Koper alle verplichtingen uit alle 

met World Premix gesloten overeenkomsten deugdelijk is 

nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente 

en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele 

met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten 

werkzaamheden. 

2. Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde aan derden in 

onderpand of in eigendom over te dragen. Het is 

opdrachtgever ook niet toegestaan het geleverde voor gebruik 

aan derden af te staan, tenzij uit hoofde van zijn 

bedrijfsuitoefening.  

3. In geval van doorverkoop door opdrachtgever van (nog) niet, 

geheel of gedeeltelijk betaalde zaken draagt opdrachtgever 

reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane 

vordering op diens koper aan World Premix over, waarbij elke 

overdracht als (deel) betaling zal worden aangemerkt.  

4. Opdrachtgever is gehouden World Premix de betreffende 

gegevens van doorverkoop op eerste verzoek van World 

Premix door te geven, opdat World Premix het verschuldigde 

rechtstreeks bij de koper van opdrachtgever kan invorderen. 

Het door deze koper aan World Premix betaalde wordt in 

mindering gebracht op het door opdrachtgever totaal aan 

World Premix verschuldigde bedrag.  

5. Opdrachtgever is gehouden bij doorverkoop eenzelfde 

eigendomsvoorbehoud tegenover zijn koper te maken als in 

dit artikel vermeld. 

6. Wanneer opdrachtgever enige verplichtingen jegens World 

Premix uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als 

bedoeld in artikel 12 lid 1 voordoet, is World Premix zonder 

enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst 

gerechtigd het reeds (eerder) geleverde terug te nemen 

(behoudens alle overige maatregelen waartoe World Premix 

gerechtigd is).  

7. Voor het geval World Premix haar in dit artikel aangeduide 

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat 

onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 

World Premix en door World Premix aan te wijzen derden om 

al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van World 

Premix zich bevinden en deze terug te nemen. 

8. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat 

redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de 

eigendomsrechten van World Premix veilig te stellen.  

9. Opdrachtgever is verplicht World Premix terstond schriftelijk 

melding te doen van het feit dat beslag wordt gelegd op onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of indien derden 

rechten doen gelden op hetgeen door World Premix is 

geleverd, voor zover dit (nog) eigendom is van World Premix, 

alsmede wanneer enige omstandigheid als bedoeld in artikel 

12.1 zich voordoet.  

 

7. Prijzen 

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en af magazijn, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

2. Tenzij schriftelijk anders vermeld zijn niet bij de prijs 

inbegrepen: in- of uitvoerrechten, belastingen, heffingen, 

speciaal verpakkingsmateriaal, (kosten van) vervoer en 

verzekering.  

3. Indien de kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, 

(hulp)materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, 

assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, 

valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een 

verhoging hebben ondergaan, is World Premix gerechtigd 

deze verhoging door te berekenen in de prijzen.  

4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien deze 

kostprijsverhogende factoren ten tijde van het aangaan van 

de overeenkomst voorzienbaar waren.  

5. Opdrachtgever heeft, in geval de prijsverhoging van een reeds 

tot stand gekomen overeenkomst meer dan 15% bedraagt 

van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van 

een aangetekend schrijven, in welk geval zij verplicht is het 

reeds geleverde of gepresteerde naar rato te vergoeden. Voor 

dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarden geheel 

van toepassing. 

6. Indien opdrachtgever consument is, is deze bevoegd de 

overeenkomst te annuleren indien een prijsverhoging zich 

conform lid 3 voordoet, tenzij de prijsverhoging zich pas drie 

maanden na totstandkoming van de overeenkomst voordoet, 

alsdan is lid 5 van overeenkomstige toepassing.  

7. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de door World 

Premix vastgestelde (minimum) verkoopprijzen van het door 

haar geleverde, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk 

anders met World Premix overeenkomt.  

8. Indien opdrachtgever het bepaalde in het vorig lid overtreedt, 

is World Premix gerechtigd alle (nog uit te voeren) 

leveringsovereenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te 

staken en de overeenkomst op grond van artikel 12 als 

beëindigd te beschouwen, onverminderd het overig in artikel 

12 en 3 bepaalde. Daarnaast zijn alle vorderingen van World 

Premix op opdrachtgever terstond opeisbaar.  

 

8. Betaling 

1. Tenzij anders aangegeven door World Premix, dient betaling 

te geschieden voorafgaand aan levering.  

2. Indien het factuurbedrag niet binnen 8 (acht) dagen van 

opdrachtgever is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege 

in verzuim. Opdrachtgever is dan over het factuurbedrag een 

rente verschuldigd van 1,5% per maand, geldende gedurende 

de tijd waarin opdrachtgever in verzuim is, waarbij de tijd 

wordt gerekend in volle maanden.  

3. Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 

14 (veertien) werkdagen na factuurdatum is ontvangen en 

wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging 

van betaling jegens opdrachtgever worden genomen, is deze 

gehouden tot betaling van opeisbare door World Premix te 

maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn 
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vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen bedrag. 

Zulks met een minimum van € 250,00 onverminderd 

eventuele door opdrachtgever krachtens rechterlijke 

uitspraak verschuldigde proceskosten.  

4. De door of namens opdrachtgever gedane betalingen strekken 

eerst ter afdoening van kosten en rente en daarna van de 

oudste openstaande facturen, zelfs indien opdrachtgever 

aangeeft dat de betaling op een latere factuur van toepassing 

is.  

5. Indien opdrachtgever met betaling van een deellevering in 

gebreke blijft, is World Premix gerechtigd de overige nog uit 

te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn 

gedurende welke opdrachtgever een opeisbare (deel)factuur 

onbetaald laat, onverminderd het recht van World Premix om 

na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en 

betaling te verlangen van het hetgeen World Premix op dat 

moment te vorderen heeft onverminderd het recht van World 

Premix op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 

3.  

6. Indien opdrachtgever consument is, gelden voor de betaling 

en incasso van de door World Premix aan opdrachtgever 

verstuurde factuur de wettelijk vastgestelde regels.  

7. World Premix is bevoegd een aanbetaling te vorderen van 

opdrachtgever voordat de producten waarop deze aanbetaling 

betrekking heeft worden (af)geleverd.  

 

9. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt mede begrepen: 

arbeidsongeschiktheid van één of meer 

werknemers/ondergeschikten, niet of niet tijdige levering 

door toeleveranciers, staking, brand, vergaan van zaken 

tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, 

schade bij de verscheping of transport, uitvoerverbod, 

weersinvloeden, oorlog, mobilisatie in- of 

uitvoerbelemmeringen en alle overige situaties die niet aan 

World Premix kunnen worden toegerekend en die nakoming 

van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen. 

2. In geval van overmacht zal World Premix te harer keuze 

gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van de 

verhindering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze 

door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. 

3. Indien de verhindering niet langer dan een maand duurt, is 

opdrachtgever niet bevoegd te annuleren. Indien de 

verhindering langer dan een maand duurt, heeft 

opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren, mits 

dit per aangetekend schrijven geschiedt en dit schrijven door 

World Premix vóór de aflevering van het gekochte wordt 

ontvangen.  

4. World Premix is gerechtigd betaling te vorderen van de 

prestaties die bij de uitvoering van de betreffende 

overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht 

veroorzakende omstandigheid is gebleken.  

 

10. Reclame  

1. Klachten over het geleverde dienen binnen 8 (acht) dagen na 

ontvangst van het geleverde door opdrachtgever schriftelijk 

of per e-mail bij World Premix te zijn ingediend.  

2. Klachten over facturen dienen binnen vijf dagen na 

verzenddatum door World Premix te zijn ontvangen.  

3. Na het verstrijken van een in lid 1 of lid 2 vastgestelde termijn 

wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de 

factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet 

meer door World Premix in behandeling genomen.  

4. Het indienen van klachten ontslaat opdrachtgever nimmer van 

diens betalingsverplichtingen, het bepaalde in artikel 8 blijft 

onverkort gehandhaafd. 

5. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere 

deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.  

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd zaken waarover deze 

reclameert zonder schriftelijke toestemming van World 

Premix terug te zenden.  

7. Indien vastgesteld wordt dat een klacht ongegrond is, komen 

de kosten van World Premix die hierdoor zijn ontstaan, zoals 

bijvoorbeeld de onderzoekskosten, voor rekening van 

opdrachtgever.  

8. Iedere vordering jegens World Premix vervalt na het 

verstrijken van één jaar nadat opdrachtgever bekend werd 

met of bekend had behoren te zijn met het tekortschieten van 

World Premix. 

 

11. Retourzendingen  

1. Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij World Premix 

daar schriftelijk toestemming voor verleent.  

2. Alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan of voortvloeien 

uit de retourzending zijn voor rekening van opdrachtgever, 

tenzijde, na toestemming daartoe van World Premix, wordt 

geretourneerd wegens een fout of gebrek die voor rekening is 

van World Premix. 

 

12. Opzegging en beëindiging overeenkomst  

1. World Premix behoudt zich het recht voor de 

overeenkomst(en) met opdrachtgever onmiddellijk en zonder 

rechterlijke tussenkomst te beëindigen of zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, indien: 

opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 

surseance van betaling aanvraagt, c.q. onder bewind/curatele 

wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of indien er sprake is 

van een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet 

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, of indien 

World Premix gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever haar 

verplichtingen niet volledig of tijdig zal nakomen.  

2. Bij opschorting of beëindiging van de overeenkomst als 

vorenbedoeld zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond 

opeisbaar en is World Premix daarnaast gerechtigd tot de in 

artikel 3 bedoelde vergoedingen.  

3. Indien World Premix tot opschorting of beëindiging van de 

overeenkomst overgaat op grond van het in dit artikel 

bepaalde, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding 

aan opdrachtgever van schade of kosten die daardoor 

ontstaan.  

 

13. Adviezen en verstrekte informatie  

1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en 

informatie die zij van World Premix krijgt als deze geen 

betrekking hebben op de overeenkomst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aanspraak 

van derden met betrekking tot het gebruik van door of 

namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, 

berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en 

overige werken of goederen.  

3. World Premix is niet aansprakelijk voor de advisering omtrent 

toe te passen producten of overige advisering, tenzij sprake 

is van een separaat met opdrachtgever gesloten 

adviesovereenkomst waarin opdrachtgever daadwerkelijk een 

tegenprestatie levert voor de door World Premix uit te voeren 

advieswerkzaamheden. 

4. Mocht World Premix op basis van deze bepaling aansprakelijk 

zijn voor adviesdiensten, dan is deze aansprakelijkheid 

beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende uitgevoerde 

adviesdiensten. 

 

14. Aansprakelijkheid en garantie  

1. Indien World Premix aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is 

geregeld, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid. 
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2. De garantie op het geleverde is geheel overeenkomstig en 

beperkt tot de garantie die de producent van bedoelde zaken 

daarop eventueel heeft verleent.  

3. De aansprakelijkheid van World Premix is in ieder geval steeds 

beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van World 

Premix in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Wordt er 

niet uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het 

factuurbedrag van de betreffende overeenkomst. Indien 

sprake is van een samengestelde overeenkomst, is de 

aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van het 

factuurbedrag waar de schade betrekking op heeft.  

4. World Premix is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 

waaronder bijvoorbeeld begrepen gevolgschade, gederfde 

winst en gemiste besparingen, dood van dieren, 

waardevermindering van dieren, of schade van derden. 

5. World Premix is nimmer aansprakelijk voor schade wegens  

door haar geleverde producten en diensten, indien blijkt dat 

opdrachtgever (of een eindgebruiker): 

- zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften;  

- voor het geleverde allergisch is, dan wel allergisch op het 

product reageert;  

- het geleverde onoordeelkundig gebruikt of bewaard c.q. 

niet op de juiste wijze heeft gebruikt of bewaard;  

- het geleverde voor andere doeleinden heeft gebruikt;  

- het geleverde heeft gebruikt terwijl opdrachtgever 

bekend was met een gebrek aan het geleverde.  

- het geleverde heeft bewerkt, gemengd met andere 

zaken/ingrediënten; 

 

15. Intellectuele eigendomsrechten 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle voor 

intellectuele eigendom vatbare onderdelen welke door World 

Premix ter beschikking gesteld worden, waaronder software, 

tools, diensten en overige resultaten en materialen berusten 

uitsluitend bij World Premix of haar toeleveranciers. 

Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in 

deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en de daarbij 

behorende bijlagen of bij wet uitdrukkelijk zijn toegekend. 

2. Alle door World Premix verstrekte stukken, zoals rapporten, 

adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, enz., zijn uitsluitend 

bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en 

mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 

World Premix worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of 

ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de 

verstrekte stukken anders voortvloeit. World Premix is en 

blijft eigenaar van het auteursrecht op alle door haar 

gemaakte werken.  

3. Indien opdrachtgever de licentievoorwaarden van software 

van een toeleverancier schendt of er wordt op een andere 

wijze misbruik gemaakt van een dienst, dan is World Premix 

gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling het gebruik 

van de software al dan niet tijdelijk stop te zetten. 

 

16. Slotbepalingen  

1. Op elke overeenkomst tussen World Premix en de 

opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen tussen World Premix en opdrachtgever welke 

voortvloeien uit overeenkomsten, worden in eerste aanleg, bij 

uitsluiting berecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie 

Eindhoven. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 

voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn 

of vernietigd worden, blijven alle overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden volledig van toepassing. World Premix 

en opdrachtgever zullen alsdan in onderling overleg treden 

teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen 

zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.  

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in 

deze algemene voorwaarden is geregeld, dienen bij de 

beoordeling van deze situatie zoveel als mogelijk het doel en 

de strekking van deze algemene voorwaarden in acht te 

worden genomen. 

 


