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Algemene voorwaarden International Pallet Pool B.V.
1. Definities
• Basis Triptarief: het tarief per Materiaal per dag.
• Collectiekorting: de korting die de Wederpartij op het Basis Triptarief ontvangt indien zij de
Materialen zelf collecteert.
• Collectiepunten: elk punt in de keten waarbij de Materialen niet meer belast of beladen zijn en
ter beschikking van IPP Logipal zijn gesteld om te worden opgehaald.
• Gelieerde partij: een dochter-, en/of moedermaatschappij van de Wederpartij, dan wel enige
vennootschap, waarin de Wederpartij indirect of direct zeggenschap heeft of die deel uitmaakt
van het concern van de Wederpartij, dan wel een onderneming waar de Wederpartij indirect of
direct een contractuele relatie mee heeft.
• Handmatige verzendingsverwerking: de handmatige verwerking door IPP Logipal van de
Verzendgegevens van de Materialen.
• IPP Logipal: International Pallet Pool B.V.
• Klein volume ophaaltarief: een tarief voor het materiaal dat naar kleinere vestigingen wordt
verzonden.
• Late declaratietarief: het tarief per Materiaal dat door IPP Logipal aan de Wederpartij in
rekening zal worden gebracht indien de Verzendgegevens door de Wederpartij aan IPP
Logipal later dan contractueel overeengekomen na verzending door de Wederpartij aan IPP
Logipal worden doorgegeven.
• Materiaal: het aan IPP Logipal in eigendom toebehorende emballagemateriaal/de
ladingdragers, zoals pallets, opzetwanden, bakken, kisten, kratten en vaten.
• Omloopsnelheid/Dwell time: de maatstaf voor de duur van het verblijf van het Materiaal in een
bepaalde omgeving.
• Omloopsnelheid overschrijdingstarief: een tarief dat door IPP Logipal aan de Wederpartij in
rekening wordt gebracht indien de daadwerkelijke c.q. actuele Omloopsnelheid de verwachte
c.q. geplande Omloopsnelheid overschrijdt.
• Overeenkomst: De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard.
• Partij(en): partij(en) bij de Overeenkomst.
• PPO (Pallet Pool Online): het voorraadadministratiesysteem van IPP Logipal.
• Tarief verloren materiaal: het tarief per Materiaal dat door IPP Logipal aan de Wederpartij in
rekening zal worden gebracht indien de Verzendgegevens door de Wederpartij later dan
contractueel overeengekomen door de Wederpartij aan IPP Logipal worden doorgegeven. In
een dergelijk geval zal IPP Logipal de Verzendgegevens niet accepteren en zal het Materiaal
worden geacht verloren te zijn. Voornoemd tarief wordt eveneens in rekening gebracht indien
uit tellingen blijkt dat Materiaal niet meer op een toegestane bestemming of voorraadpunt
aanwezig is (zgn. voorraadverschillen). Dit Materiaal wordt dan door IPP Logipal als verloren
beschouwd en bij de Wederpartij in rekening gebracht.
• Toegestane bestemmingen: bestemmingen die Materialen van IPP Logipal accepteren en
door IPP Logipal zijn geautoriseerd om Materialen te ontvangen.
• Transferkorting: de korting op het Basis Triptarief die aan de Wederpartij zal worden verleend
in het geval de Wederpartij de Materialen beladen van één van haar leveranciers ontvangt.
• Uitslagtarief: een tarief voor elk door de Wederpartij verzonden Materiaal.
• Verzendgegevens: de gegevens die de Wederpartij ten aanzien van de verzendingen van de
Materialen door de Wederpartij aan IPP Logipal ter beschikking moet stellen.
• Wederpartij: iedere (rechts)persoon tot wie IPP Logipal haar aanbiedingen richt, alsmede de
(rechts)persoon die aan IPP Logipal aanbiedingen richt en degene die aan IPP Logipal een
opdracht verstrekt, c.q. degene met wie IPP Logipal een overeenkomst aangaat en voorts
degene met wie IPP Logipal in enige rechtsbetrekking staat en behalve deze, eveneens diens
vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).
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2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede
alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door IPP Logipal, waaronder in de
toekomst met IPP Logipal aan te gane rechtsbetrekkingen inzake onder andere de terbeschikkingstelling
en verhuur van Materialen.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden IPP Logipal slechts indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
2.4 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de Wederpartij en IPP Logipal gesloten Overeenkomst en
deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.5 In geval van discussie/onduidelijkheid omtrent de uitleg, betekenis of bedoeling van uit het Nederlands
(in Engels, Duits of Frans) vertaalde overeenkomsten, bijlagen dan wel voorwaarden is de oorspronkelijke
Nederlandse tekst leidend.
Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 Al de aanbiedingen en offertes van IPP Logipal zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan
door IPP Logipal, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
3.3 Indien een aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod
van de Wederpartij en als een verwerping van het gehele aanbod van IPP Logipal, ook indien slechts
sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
3.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door IPP Logipal
onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
aangegeven.
Artikel 4. Totstandkoming
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door IPP Logipal van een schriftelijke
aanvaarding van dit aanbod en indien de Wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, op het
moment dat IPP Logipal het aanbod en/of de opdracht schriftelijk bevestigt dan wel wanneer door IPP
Logipal een begin van uitvoering van de Overeenkomst is gemaakt.
4.2 Na de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij
mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door IPP Logipal personeel, vertegenwoordigers, verkopers of
andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door een bevoegde persoon binnen IPP Logipal
aan de Wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
Artikel 5. Managementinformatie
5.1 IPP Logipal zal op verzoek van de Wederpartij informatie beschikbaar stellen omtrent de aantallen
Materialen aanwezig op de locaties van de Wederpartij zoals bekend in het
voorraadadministratiesysteem van IPP Logipal.
Artikel 6. Betaling
6.1 Alle facturen zullen door de Wederpartij worden voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum. Deze
termijn geldt als een fatale termijn, bij verstrijken waarvan de Wederpartij in verzuim is. Verrekening
met vorderingen die de Wederpartij op IPP Logipal stelt te hebben is niet toegestaan.
6.2 Bij het uitblijven van betaling binnen de in artikel hiervoor bedoelde termijn is wettelijke rente
verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de
eerste dag na het verstrijken van de hiervoor genoemde betalingstermijn.
6.3 Bij het uitblijven van (tijdige) betaling binnen de hiervoor bedoelde termijn behoudt IPP Logipal zich
het recht voor het door de Wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15%
van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--.
6.4 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij, ongeacht of
IPP Logipal ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Indien de voor betaling bestemde
periode wordt overschreden, is de Wederpartij zonder betalingsherinnering in gebreke.
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6.5 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente
en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de Overeenkomst die het langst opeisbaar
zijn, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
6.6 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen
de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.
6.7 De Wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de Materialen en/of diensten en
om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te
schorten.
6.8 IPP Logipal is te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de Wederpartij
verschuldigde bedrag en/of te verlangen dat de Wederpartij tot zekerheid van de nakoming van al zijn
verplichtingen op eerste verzoek meewerkt aan het stellen van genoegzame zekerheid, waaronder doch
niet uitsluitend een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie afgegeven door een erkende
bankinstelling en/of het verstrekken van een pandrecht en/of een borgtocht en/of het afgeven van een
hoofdelijke aansprakelijkheidstelling. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is IPP Logipal
gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
6.9 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de
vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Tevens dient het
Materiaal direct aan IPP Logipal te worden geretourneerd c.q. is IPP Logipal als eigenaar van het
Materiaal gerechtigd het materiaal op te eisen en/of in bezit te nemen.
Artikel 7. Opschorting
7.1 IPP Logipal heeft het recht om te allen tijde de levering van de Materialen op te schorten, indien er
op enige tijd enige verschuldigde bedragen van de Wederpartij aan IPP Logipal, die niet schriftelijk zijn
betwist, niet zijn betaald in overeenstemming met de Overeenkomst of indien IPP Logipal
redelijkerwijze van mening is, dat de Wederpartij niet in staat is of niet in staat zal zijn om haar
schulden te voldoen wanneer deze invorderbaar zullen zijn.
Artikel 8. Reclamaties
8.1 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door IPP Logipal verhuurde/ter beschikking gestelde
Materialen (waaronder kwaliteit en/of afmeting) als ten aanzien van factuurbedragen, dienen direct na
ontvangst van het , respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij IPP te zijn ingediend, onder
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Bij gebreke van een melding
wordt de Wederpartij geacht de verhuurde/ter beschikking gestelde Materialen respectievelijk de
ontvangen facturen zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en aanvaard. Het recht van reclame
vervalt door (voortgezet) gebruik van de Materialen.
8.2 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken,
dient de Wederpartij binnen 8 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken
schriftelijk bij IPP Logipal te reclameren.
8.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking,
kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
8.4 Reclamaties met betrekking tot bepaalde Materialen laten de verplichting van de Wederpartij met
betrekking tot andere Materialen of onderdelen van de Overeenkomst onverlet.
8.5 De gereclameerde Materialen kunnen slechts worden geretourneerd wanneer IPP Logipal daarmee
schriftelijk akkoord gaat. IPP Logipal behoudt zich het recht voor om de retourkosten bij de Wederpartij in
rekening te brengen.
8.6 IPP Logipal zal na reclamatie in de gelegenheid worden gesteld de Materialen te controleren,
hiervoor zal de Wederpartij alle medewerking verlenen. Reclamatie terzake van Materialen die niet door
IPP Logipal gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk.
8.7 De Wederpartij kan geen aanspraak doen gelden jegens IPP Logipal ter zake van reclamatie over
gebreken van Materialen en/of geleverde diensten zolang de Wederpartij enige, ook daar niet
rechtstreeks tegenoverstaande, verplichting jegens IPP Logipal nog niet is nagekomen.
Artikel 9. Verzekering
9.1 De Wederpartij is verplicht de Materialen bij een solide verzekeringsmaatschappij, op basis van all
risk, te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle te verzekeren risico’s en schade, in het
bijzonder, maar niet beperkt tot, brand, diefstal en aansprakelijkheid, tot de teruggave aan IPP
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Logipal. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van de Wederpartij jegens de
verzekeraar worden hier reeds bij voorbaat door de Wederpartij bij wijze van cessie aan IPP Logipal
overgedragen.
Artikel 10. Verplichtingen Wederpartij
10.1 De Wederpartij zal de Materialen gebruiken voor het doel waarvoor de Materialen naar hun aard
geschikt zijn.
10.2 De Wederpartij zal de Materialen met inachtneming van eventuele aanwijzingen en/of instructies
van IPP Logipal en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet
of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van IPP Logipal en/of
gebruiksvoorschriften etc. is de Wederpartij aansprakelijk.
10.3 In geval van vervreemding, diefstal of verduistering van de Materialen is de Wederpartij verplicht
daarvan zo spoedig mogelijk aangifte te doen en onmiddellijk daarna een fotokopie van het procesverbaal aan IPP Logipal ter hand te stellen. Tot datum van ontvangst van de schadeloosstelling door
de Wederpartij van diens verzekeringsmaatschappij en de betaling daarvan aan IPP Logipal, dient de
overeengekomen prijs te worden betaald.
10.4 Alle Collectiepunten worden in beginsel door IPP Logipal geaccepteerd. IPP Logipal verwacht
van de Collectiepunten dat ze haar redelijke verzoeken naleven inzake de afhandeling van de opslag
en de terbeschikkingstelling van de Materialen in het kader van het ophalen van de Materialen door
IPP Logipal. Deze verzoeken zijn de volgende:
• de Materialen worden leeg gemaakt op het Collectiepunt;
• de Materialen worden gescheiden van andere materialen, veilig opgeslagen, veilig
(vervoerbaar) gestapeld en geladen op het voertuig dat de Materialen ophaalt;
• het Collectiepunt stuurt de beladen Materialen niet door en zal de Materialen niet
hergebruiken nadat de lading is verwijderd;
• het Collectiepunt zal de Materialen niet verkopen of op een andere manier aan een derde ter
beschikking stellen. Het Collectiepunt maakt geen aanspraak op het eigendom van de
Materialen.
In geval het Collectiepunt zich niet aan bovengenoemde voorwaarden houdt, heeft IPP Logipal het
recht een aanvullend tarief van de Wederpartij te vorderen, het Collectiepunt alsnog te weigeren, dan
wel de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van IPP Logipal om aanvullende
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Controle
11.1 IPP Logipal heeft te allen tijde het recht om controle op het onderhoud en de staat van de
Materialen uit te oefenen of te doen uitoefenen. IPP Logipal is steeds bevoegd daartoe de ruimte van
de Wederpartij te betreden.
Artikel 12. Beëindiging
12.1Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige (betalings-)verplichting
voortvloeiende uit enige met IPP Logipal gesloten Overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van
betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de
onderneming van de Wederpartij, is IPP Logipal – onverminderd haar wettelijke rechten - gerechtigd
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of een gedeelte daarvan
te ontbinden.
12.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst heeft de Wederpartij geen recht meer om gebruik te
maken van de Materialen van IPP Logipal en zal de Wederpartij deze Materialen – met inachtneming van
het bepaalde in artikel 13.2 – aan IPP Logipal retourneren.
12.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
Wederpartij is aansprakelijk voor de door IPP Logipal geleden schade, onder meer bestaande uit rente en
winstderving.
12.4 Op basis van de in lid 1 van dit artikel genoemde gronden zal door IPP Logipal de betaling van
schade worden gevorderd, onder meer, maar niet uitsluitend bestaande uit:
a. de afwaardering van de in voorraad gehouden Materialen die noodzakelijk zijn voor de juiste
nakoming van de Overeenkomst tot en met de oorspronkelijke einddatum;
b. Overheadkosten voor het aantal overgebleven bewegingen;
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c. Retourkosten voor het retourneren van de Materialen van fabrieken naar opslagplaatsen;
d. Reparatiekosten voor Materialen;
e. Compensatie van de misgelopen termijnen als gevolg van de vroegtijdige contractbeëindiging. De
hoogte van de termijnen zal worden gebaseerd op het gemiddelde van de termijnen in de afgelopen
12 maanden.
12.5 De hiervoor vermelde schade zal worden betaald binnen dertig dagen na de datum van
contractbeëindiging.
12.6 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de Wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke
nakoming niet zou hebben gehad, heeft IPP Logipal eveneens het recht op vergoeding van haar schade
ten belope van de hoogte van dit voordeel.
12.7 In elk geval van beëindiging door IPP Logipal of door de Wederpartij zal elk materiaalverlies
moeten worden vergoed. De verliezen zullen zichtbaar zijn na terugkeer van alle Materialen bij IPP
Logipal.
Artikel 13. Retour Materialen
13.1 Indien de Wederpartij een overschot aan Materialen heeft, kunnen deze door de Wederpartij
geretourneerd worden naar een IPP Logipal depot, ofwel kunnen ze door IPP Logipal worden
opgehaald. In het laatste geval zullen de gemaakte transportkosten door IPP Logipal bij de
Wederpartij in rekening worden gebracht.
13.2 Na het einde van de Overeenkomst, zal – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - de
Wederpartij de Materialen op kosten van de Wederpartij gereinigd en – afgezien van normale slijtage
van het Materiaal bij gebruik door de Wederpartij – binnen 30 dagen na het einde van de
Overeenkomst aan IPP Logipal teruggeven door de Producten – na consultatie van en goedkeuring
door IPP Logipal - ter beschikking te stellen in de gebruiksruimte c.q. opslagruimte van het filiaal van
IPP Logipal waar IPP Logipal de Materialen aan de Wederpartij ter beschikking heeft gesteld en wel
gedurende de normale openingstijden van dat filiaal, dan wel (na beëindiging van een Trip) bij een
Collectiepunt.
13.3 De Materialen dienen door de Wederpartij netjes gestapeld en in goede staat aan IPP Logipal ter
beschikking te worden gesteld.
13.4 Indien de Wederpartij de Producten niet op de voor hem geldende plaats en datum ter
beschikking stelt, is de Wederpartij, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Wederpartij
verbeurt alsdan een boete van € 500,-- voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de Wederpartij in
gebreke blijft om de Materialen op de voor hem geldende plaats aan IPP Logipal ter beschikking te
stellen. Daarnaast zal de Wederpartij alle door IPP Logipal te lijden schade vergoeden. Voorts is IPP
Logipal alsdan bevoegd, en wordt hierbij door de Wederpartij uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te
betreden waar de Materialen zich bevinden, teneinde de Materialen onder zich te nemen. De daaraan
verbonden kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
13.5 Indien na teruggave blijkt dat de Materialen zijn beschadigd en/of niet zijn gereinigd, is de
Wederpartij aansprakelijk voor de schade die IPP Logipal daardoor lijdt en/of nog zal lijden.
Artikel 14. Aansprakelijkheid IPP Logipal
14.1 Ingeval IPP Logipal aansprakelijk mocht zijn voor schade, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt
tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of
andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
14.2 Ingeval IPP Logipal aansprakelijk mocht zijn voor schade, is deze aansprakelijkheid voorts beperkt
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van IPP Logipal wordt uitgekeerd op
grond van de door IPP Logipal afgesloten verzekeringen , vermeerderd met het eigen risico van IPP
Logipal dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar komt.
14.3 De Wederpartij is gehouden IPP Logipal te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake
van alle aanspraken.
Artikel 15. Geheimhouding
15.1 Partijen verbinden zich te allen tijde het bepaalde in de Overeenkomst en alle informatie, met
inbegrip en zonder beperking van informatie met betrekking tot prognoses, prijzen, kortingen,
afhandelingskosten, verkoopstatistieken, markten, inventarisinformatie, klanten, personeel en
technische operationele en administratieve systemen van de andere partij en van de klanten van de
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andere partij, strikt vertrouwelijk te behandelen en geheim te zullen houden en dergelijke informatie
niet te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de
Overeenkomst.
15.2 De verplichting tot geheimhouding van de informatie is niet van toepassing in het geval de
informatie op het moment dat zij wordt uitgewisseld reeds van openbare bekendheid is of de
informatie nadat zij wordt uitgewisseld van openbare bekendheid wordt.
Artikel 16. Overdraagbaarheid
16.1 de Wederpartij is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst
aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP Logipal.
16.2 IPP Logipal is gerechtigd om enige of alle rechten en plichten op grond van de Overeenkomst
over te dragen.
Artikel 17. Overmacht
17.1 Geen van partijen kan worden verondersteld de Overeenkomst te schenden of anderszins
aansprakelijk te zijn voor enig onvermogen, gedeeltelijk onvermogen of vertraging in het uitvoeren van
haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst in geval dit wordt veroorzaakt door overmacht.
17.2 Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid die buiten toedoen van een der partijen
ontstaat, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke
overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of vertraging
tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane,
waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, diefstal, naleving van enige
wet, opdracht, regel of richtlijn van enige overheid of andere autoriteit, bepalingen van enige overheid
of supranationale autoriteit, oorlog of andere nationale noodtoestanden, rellen, burgerlijke onrust,
brand, explosie, overstroming, zware weersomstandigheden, epidemie, uitsluitingen, stakingen en
enige industriële geschillen, tekorten aan arbeidskrachten, materialen en diensten, het onvermogen of
de vertraging om voorraden te verkrijgen en ander ernstige storingen in het bedrijf van IPP Logipal of bij
de leverancier van IPP Logipal.
Artikel 18. Veiligheid
18.1 Indien IPP Logipal een terrein van de Wederpartij, haar leveranciers, klanten of agenten niet
veilig acht, heeft IPP Logipal het recht om de Wederpartij daarvan in kennis te stellen en is zij
gerechtigd te weigeren om een dergelijk terrein te betreden of haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst uit te voeren.
18.2 De Wederpartij dient IPP Logipal dan schadeloos te stellen voor de hierdoor ontstane schade en
kosten.
Artikel 19. Eigendom
19.1 De Materialen zijn en blijven te allen tijde eigendom van IPP Logipal. Klant, noch een dochter- en/of
moedermaatschappij van Klant, dan wel enige vennootschap, waarin Klant indirect of direct zeggenschap
heeft of die deel uitmaakt van het concern van Klant, dan wel een onderneming waar Klant indirect of
direct een contractuele relatie mee heeft (“Gelieerde partij”) zal het recht hebben de Materialen te kopen,
verkopen, te verhuren of bezwaren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
IPP Logipal. Indien Klant handelt in strijd met voornoemde verplichting, verbeurt Klant een boete van €
1.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van IPP
Logipal om alsdan de Overeenkomst te ontbinden en onverminderd het recht van IPP Logipal op
schadevergoeding.
19.2 Klant zal er maximaal toe bijdragen dat derden zich ervan bewust zullen zijn dat de eigendom van de
Materialen bij IPP Logipal berust. Tevens zal Klant IPP Logipal maximaal ondersteunen bij het doen laten
gelden van haar eigendomsrecht bij een derde partij.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op de Overeenkomst tussen IPP Logipal en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
20.2 De bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bevoegd om van enig geschil
tussen partijen kennis te nemen.

Pagina 6 van 6

