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1. Offerte en prijzen 
Aanbieding, offertes en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen 
tijde door mellinn worden ingetrokken en/of gewijzigd. Alle prijzen 
zijn netto en exclusief BTW, tenzij anders door mellinn is 
aangegeven. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op 
de datum van levering. 
 
2. Totstandkoming van een overeenkomst en levering van 

zaken 
Een (koop)overeenkomst tussen mellinn en Koper komt pas tot 
stand door verstrekking van een orderbevestiging/(koop)over-
eenkomst door koper dient te worden getekend en aan mellinn dient 
te worden geretourneerd binnen de door mellinn aangegeven 
termijn, tenzij mellinn schriftelijk instemt met een andere wijze van 
totstandkoming van de (koop)overeenkomst. 
Aflevering van de zaken geschiedt in de Benelux af magazijn mellinn 
te Delden. Bestellingen met een netto factuurwaarde beneden € 
250,00 worden belast met een behandelingstoeslag van € 10,00. 
mellinn is gerechtigd om in gedeelten af te leveren. Alle door mellinn 
opgegeven termijnen zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken, 
tenzij zulks uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk door 
mellinn is aangegeven. Overschrijding van een door mellinn 
opgegeven leveringstermijn geeft Koper geen recht op 
schadevergoeding, noch het recht op gerechtelijke of 
buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, noch enig recht 
tot opschorting van de betalings- en afnameverplichting. 
 
3. Eigendomsvoorbehoud 
Door de aflevering gaat het risico voor de zaken over op Koper. 
De juridische levering van zaken geschiedt steeds onder de 
opschortende voorwaarde van algehele voldoening van de koopprijs 
en eventueel verschuldigde rente en kosten. De eigendom van de 
geleverde zaken gaat derhalve eerst over op Koper nadat volledige 
betaling van de gekochte zaken, eventueel vermeerderd met rente 
en kosten, heeft plaatsgevonden. 
 
4. Betalingscondities 
Betaling dient binnen vijftien (15) dagen netto na factuurdatum te 
hebben plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is 
overeengekomen. Compensatie of schuldvergelijking zijdens Koper 
is nimmer toegestaan. Indien Koper de factuur niet heeft voldaan 
binnen de daarvoor gestelde termijn dan is Koper in verzuim en 
gebreke door het enkele verloop van deze termijn, zonder dat 
hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De op de factuur 
vermelde betalingstermijn is steeds een fatale termijn. Na verloop 
van de betalingstermijn is Koper een rente verschuldigd over het 
openstaande factuurbedrag inclusief BTW, gelijk aan de geldende 
wettelijke rente, verhoogd met 2% op jaarbasis. Alle op de invor-
dering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenge-
rechtelijke, komen voor rekening van Koper. Buitengerechtelijke 
incassokosten worden forfaitair berekend volgens het door de 
Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief. 
 
5. Reclames 
Reclames dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontvangst van de 
zaken schriftelijk ter kennis van mellinn  te worden gebracht, bij 
gebreke waarvan dit recht voor Koper komt te vervallen. Onvolledige 
levering geeft Koper niet het recht de gehele levering te weigeren. 
Een reclame zijdens Koper schort de betalings- en 
afnameverplichting van Koper nimmer op. 
 
6. Productaansprakelijkheid 
Productaansprakelijkheid van door mellinn verkochte en geleverde 
artikelen wordt te allen tijde door mellinn beperkt tot maximaal de 
waarde van de geleverde artikelen.  
Voorts aanvaart mellinn uitsluitend aansprakelijkheid terzake de 
door mellinn geleverde zaken voor zover de desbetreffende 
toeleverancier van mellinn jegens laatstgenoemde aansprakelijk is 
voor het in het geding zijnde product. 
 
7. Overige aansprakelijkheid 
Buiten het vermelde in het voorgaande artikel is mellinn slechts 
aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of bij uitvoering van de 
overeenkomst en voorzover de schade het gevolg is van opzet of 
grove schuld van mellinn.  
Iedere aansprakelijkheid van Koper voor gevolgschades – gederfde 
omzet en gederfde bedrijfswinst van Koper daaronder uitdrukkelijk 
begrepen – wordt door mellinn niet aanvaard.  

De aansprakelijkheid van mellinn is steeds beperkt tot het maximale 
bedrag dat in het voorkomende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekering van mellinn zal worden uitgekeerd. 
 
8. Garantie 
mellinn garandeert haar producten en reparaties overeenkomstig de 
garantie, welke wordt verleend door de toeleverancier c.q. de 
fabrikant van de door mellinn te leveren zaak en zoals vermeld in de 
door Koper getekende opdrachtbevestiging/(koop)overeen-
komst/garantiebewijs. Voor zover door mellinn een garantiebewijs 
aan Koper wordt verstrekt, waarvan de voorwaarden afwijken van 
hetgeen in dit artikel is bepaald, zullen de op het garantiebewijs 
vermelde voorwaarden prevaleren. 
De garantie vervalt in elk geval in de navolgende situaties: 
- Defecten als gevolg van onachtzaam gebruik of aanpassing, 

installatie of reparatie van de apparatuur door anderen dan 
mellinn c.q. door mellinn erkende reparatiebedrijven. 

- Misbruik of verkeerd gebruik door Koper. 
De garantie geldt niet voor verbruikszaken of disposables. 
 
9. Overmacht 
In geval van overmacht heeft mellinn het recht de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk (buiten)gerechtelijk te ontbinden zonder Koper uit dien 
hoofde enig recht op schadevergoeding  jegens mellinn kan doen 
gelden. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt ondermeer, 
doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, oproer, oorlog, 
natuurrampen en van overheidswege dwingende voorschriften die 
de nakoming van de overeenkomst door mellinn verhinderen. 
 
10. Niet nakoming 
mellinn  is bevoegd de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien 
Koper in de nakoming van zijn/haar verplichtingen toerekenbaar 
tekort komt en/of de Koper in staat van faillissement, surséance van 
betaling of liquidatie verkeert of anderszins de beschikkingsmacht 
over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft 
verloren, conservatoirren en executoriale beslagen daaronder 
uitdrukkelijk begrepen. 
 
11. Zekerheidsstelling 
mellinn is te allen tijde bevoegd om van Koper voldoende 
zekerheidsstelling voor de nakoming van diens betalingsverplichting 
te verlangen. Koper zal op eerste verzoek van mellinn  een 
bankgarantie stellen. 
 
12. Ter beschikking gestelde monsters en apparatuur (onder 

andere maar niet beperkt tot: demonstratie- en 
vervangingsapparatuur) 

Indien mellinn aan (potentiële)  Koper monsters en/of apparatuur ter 
beschikking stelt, dan blijven deze in eigendom bij mellinn. 
(Potentiële) Koper is niet gerechtigd om de aan (potentiële) Koper 
verstrekte monsters en/of apparatuur voor een ander doel te 
gebruiken, dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt. Het is 
(potentiële) Koper nimmer toegestaan om door mellinn  ter 
beschikking gestelde monsters en/of apparatuur  aan derden te 
verkopen c.q. anderszins tegen betaling aan derden ter beschikking 
te stellen. mellinn  heeft haar apparatuur tot 7 dagen na levering bij 
(potentiële) Koper verzekerd. (Potentiële) Koper verplicht zich de 
aan haar ter beschikking gestelde apparatuur – ongeacht of het een 
monster ter demonstratie, een tijdelijk vervangend apparaat tijdens 
reparatie van het vorige dan wel enige andere vorm van ter 
beschikking gestelde apparatuur betreft- direct na ommekomst van 7 
dagen na levering door mellinn, te verzekeren en verzekerd te 
houden. (Potentiële) Koper zal op eerste verzoek van mellinn de 
verzekeringspolis aan haar ter inzage geven. 
 
13. Toepasselijk recht/forumkeuze 
Op alle overeenkomsten met mellinn is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden aangemerkt worden in eerste aanleg ter 
berechting voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Almelo, 
tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te 
nemen. 

 


