Artikel 1:

Toepasselijkheid, definities

1. Rebelcell: de besloten vennootschap Rebelcell B.V. gevestigd te Oegstgeest en de aan haar gelieerde
zelfstandig gevestigde dealers c.q. distributeurs (aanbieders) die met toestemming van Rebelcell de Producten
verkopen.
2. Algemene voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk geheel met alle
aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten waarbij Rebelcell dan wel een met haar verbonden dealer of
distributeur optreedt als leverancier. Indien ten tijde van het van kracht zijn van een overeenkomst de
Voorwaarden worden gewijzigd, dan geldt de meest actuele set van voorwaarden van rechtswege.
3. Algemene voorwaarden van Wederpartij, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk afgewezen en
zullen nimmer van toepassing zijn op de relatie tussen Rebelcell en Wederpartij.
4. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap alsmede diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die met Rebelcell, hetzij rechtstreeks, hetzij door
of door bemiddeling van derden, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten voor de
verkoop van de producten aan eindgebruikers/consumenten dan wel in geval van een natuurlijk persoon
(consument) die de Producten voor eigen gebruik koopt.
5. Schriftelijk: het uitwisselen van informatie door middel van brief, e-mail, of enige andere communicatiewijze die in
het maatschappelijk verkeer algemeen wordt geaccepteerd.
6. Producten: de door Rebelcell te leveren en/of geleverde lithium ion accu’s en de eventuele daarbij behorende
Producten zoals laders, accessoires e.d.

Artikel 2:

Aanbod, offertes, prijzen en tot standkoming

1. Ieder aanbod en offerte van Rebelcell is vrijblijvend en kan te allen tijde, voor de totstandkoming van de
overeenkomst door Rebelcell zonder opgave van redenen worden gewijzigd c.q. herroepen.
2. Indien voor het uitbrengen van een offerte informatie van de Wederpartij vereist is dan zorgt Wederpartij ervoor, dat de
verstrekte informatie tijdig, juist en volledig is en vrijwaart de Wederpartij Rebelcell voor alle aanspraken inclusief die van
derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegeven informatie.
3. Een door de Wederpartij geaccepteerd aanbod/offerte is slechts bindend indien deze door Rebelcell schriftelijk is bevestigd.
Mondelinge afspraken tussen partijen, evenals wijzigingen op gemaakte afspraken en deze Voorwaarden, dienen schriftelijk
te worden bevestigd alvorens een overeenkomst tot stand komt.
4. Indien de Wederpartij na totstandkoming van de overeenkomst deze wenst te annuleren is dit mogelijk indien er sprake is
van een standaard Product en Rebelcell nog geen aanvang met de uitvoering heeft gemaakt. Indien er sprake is van een
zogenaamd tailor made Product kan annulering alleen plaatsvinden indien Rebelcell hiermee schriftelijk akkoord gaat en
alle door Rebelcell gemaakte kosten verbandhoudende met dit specifieke Product door Wederpartij worden voldaan.
5. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af Ex Works [Incoterms 2010], en zijn exclusief BTW, tevens exclusief transportkosten,
verpakkingsmaterialen, invoerrechten en andere heffingen, belastingen en rechten.
6. Indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen sprake is van loonstijgingen, prijsstijging van materialen,
verhoging van overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen alsmede indien een wijziging in de valutaverhoudingen of
andere prijsbepalende factoren optreedt, is Rebelcell gerechtigd om hetzij een evenredige prijsverhoging aan de Wederpartij in
rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
7. Indien het aanbod/offerte is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig
blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Rebelcell het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen,
zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, deze is voor rekening van Wederpartij.
8. Indien Rebelcell met de Wederpartij een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden is
overeengekomen, dan zijn deze Voorwaarden tevens van toepassing op de opvolgende overeenkomsten c.q. opdrachten.
9. De in de offerte genoemde prijzen hebben uitsluitend betrekking op het aantal Producten genoemd in de desbetreffende offerte.
Indien Wederpartij later soortgelijke Producten afneemt is dit een nieuwe transactie met mogelijk afwijkende prijzen.

Artikel 3:

Levering, leveringstermijnen

1. De door Rebelcell aangegeven termijnen zijn indicatief en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien
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4.
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6.
7.

Rebelcell haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de Wederpartij Rebelcell schriftelijk in gebreke stellen
en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen. Indien Rebelcell niet
binnen genoemde termijn kan presteren heeft Wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk met een redelijke
opzegtermijn te beëindigen. Rebelcell zal in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele schade van Wederpartij.
De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop Rebelcell de orderbevestiging heeft verstuurd en
tevens aan alle formaliteiten van de overeenkomst is voldaan, zoals doch niet beperkt tot betaling van de overeengekomen
prijs, het beschikken over de noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. Indien hierdoor vertraging ontstaat,
wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
Levering geschiedt Ex Works, waarbij het risico op het moment van levering overgaat op Wederpartij. Wederpartij dient zelf
zorg te dragen voor de noodzakelijke risicoverzekeringen.
Rebelcell is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
Het risico voor de te leveren Producten gaat op de Wederpartij over op het moment van levering. Als datum van levering
geldt het tijdstip waarop Rebelcell Wederpartij heeft geïnformeerd dat de Producten klaar staan voor levering dan wel in de
macht van de Wederpartij zijn gebracht.
Wanneer de Producten na het verstrijken van de leveringstijd zoals hiervoor sub 5 aangegeven door de Wederpartij niet zijn
afgenomen, zal Rebelcell de Wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en alsnog een termijn van 5 werkdagen voor afname
gunnen. De Producten worden vanaf dat moment voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen.
Indien de Wederpartij na de in lid 6 bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct
in verzuim. Rebelcell heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel

of gedeeltelijk te ontbinden en het Product aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Rebelcell een verplichting tot
vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Wederpartij tot
vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Rebelcell
alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 4:

Klachten en retourzendingen

1. De Wederpartij moet de geleverde Producten direct na ontvangst controleren op eventuele tekorten of zichtbare gebreken,
defecten of beschadigingen en deze vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief
of begeleidende bon moet de Wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de Producten
aan Rebelcell melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de
Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Geringe verschillen in kleur
en of afwerking kunnen geen grond voor een klacht of een reclame opleveren en zijn geen grond voor ontbinding van de
overeenkomst.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan
Rebelcell worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij. Indien geen expliciete
garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Rebelcell is gemeld, is geen beroep
mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
5. De Wederpartij moet Rebelcell in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Rebelcell
verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht naar de mening van Rebelcell retourzending noodzakelijk is, vindt
deze plaats voor rekening van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor
de Wederpartij.
6. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Rebelcell te bepalen wijze en in de originele verpakking of
emballage, voorzien van de originele factuur. Retourzendingen zonder voorafgaand overleg met Rebelcell worden niet in
behandeling genomen.
7. Geen klachten zijn mogelijk over Product die na ontvangst door de Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd
dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
8. Klachten kunnen uitsluitend worden gemeld bij en worden uitsluitend in behandeling genomen door de partij die de
koopovereenkomst met de Wederpartij heeft gesloten, in sommige gevallen derhalve de distributeur dan wel de dealer.
9. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, is Rebelcell uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaak te vervangen of te repareren.
Wederpartij is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Artikel 5:

Garanties

1. Rebelcell zorgt ervoor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen
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worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk
tussen partijen is overeengekomen en sluit voor zover is toegestaan de wettelijke regelingen uit.
Rebelcell garandeert dat gedurende de in dit artikel genoemde periode vanaf de datum van verkoop elke door haar, en de
aangesloten dealers en distributeurs verkochte Rebelcell accu of andere Producten vrij is van defecten in materiaal en
vakmanschap. Indien de accu ondanks de betrachte zorg binnen de garantietermijn niet voldoet aan de specificaties zal
Rebelcell de accu en/of onderdelen van de accu repareren of vervangen. Voorwaarde voor toepasselijkheid van de garantie
is het strikt opvolgen van de gebruiksvoorschriften en de beschikbare Rebelcell-documentatie en richtlijnen. Rebelcell is niet
verantwoordelijk voor kosten in verband met installatie/verwijdering, testen van elektrische systemen, het opladen van de
accu, tijdverlies of andere kosten die als incidentele schade moeten worden beschouwd, inclusief alle verzendkosten
De in lid 2 genoemde garantietermijn voor de accu’s bedraagt 2 jaar, en voor andere Producten 1 jaar.
Geen beroep op de garantie is mogelijk ingeval van gebreken of defecten, kwaliteitsverlies of aantasting van de Producten
ontstaan door normaal gebruik, veroudering van de Producten tijdens opslag ervan door of namens de Wederpartij vóór
ingebruikname van de Producten en indien de defecten verband houden met:
• schade veroorzaakt door misbruik/verwaarlozing,
• schade die is ontstaan door verzending, losse klembouten, dan wel indien codes van fabrikant zijn aangepast,
beschadigd of verwijderd;
• het niet correct installeren van de accu, incorrect onderhoud of indien de accu niet correct en conform de
voorschriften wordt opgeladen. Zo moeten alle bouten stevig worden aangedraaid met daarvoor geschikt
gereedschap (zoals dopsleutel) en niet enkel handmatig teneinde oververhitting door losse verbindingen te
voorkomen;
• Breuk door aanrijding, brand of bevriezing - met inbegrip van schade door extreme hitte of koude, onjuiste opslag,
waterschade;
• door externe invloeden zoals vallen, blikseminslag, water, corrosie, verkeerd transport;
• door het gebruik van een ongeschikte lader;
• door ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de bestemming van het Product, of gebruik in strijd met de door
Rebelcell verstrekte instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, (onderhouds)voorschriften e.d.;
• door ondeskundige bewaring of onjuist of ontijdig onderhoud van de Producten;
• door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Rebelcell verstrekte informatie;
• voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een product waarin Wederpartij het Rebelcell Product
heeft verwerkt;
• als gevolg van de keuze van de Wederpartij die afwijkt van wat Rebelcell adviseerde;
• doordat door of namens de Wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn
uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Rebelcell.
De overeengekomen garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar op derden.
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6. Geen beroep op de garantie is mogelijk indien het serienummer is veranderd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.
7. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Wederpartij de voor het Product overeengekomen prijs nog niet heeft
voldaan.

8. Bij een terecht beroep op de garantie zal Rebelcell - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van
het Product dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende
schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
9. Producten die in het kader van de garantieregeling worden teruggestuurd aan Rebelcell worden, indien het Product wordt
vervangen door een nieuw Product, eigendom van Rebelcell.
10.De kosten en het verzenden van een Product (retournering) terwijl er geen sprake is van dekking onder garantie zijn voor
rekening van Wederpartij. Rebelcell behoudt zich het recht voor om in die gevallen ook de onderzoekskosten in rekening te
brengen welke moeten voldaan alvorens het Product wordt geretourneerd.
11.In aansluiting op het bepaalde in lid 4 van dit artikel geldt dat de garantie niet van toepassing is op een accu die door het
gebruik het einde van de levensduur heeft bereikt voor afloop van de garantieperiode. Dit kan onder andere van toepassing
zijn indien een Product veelvuldiger wordt gebruikt dan gebruikelijk is voor dit soort Producten.

Artikel 6:

Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Rebelcell gegeven garanties aanvaardt Rebelcell geen enkele
aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Rebelcell slechts aansprakelijk voor de door Wederpartij geleden directe

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

schade die een rechtstreeks gevolg is van een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de op Rebelcell rustende
verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen van kracht zijnde overeenkomst. In geen geval of het nu uit
toerekenbaar tekortschieten, contractbreuk, nalatigheid, of uit garantie voortvloeit is Rebelcell aansprakelijk voor indirecte
schade, zoals doch niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade, vertragingsschade en of personen- en of
letselschade, gederfde winst, verlies van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de goederen.
De Wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
Indien Rebelcell aansprakelijk is voor door de Wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Rebelcell
altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de
assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Rebelcell gesloten verzekering valt, is de
schadevergoedingsplicht van Rebelcell beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde Producten.
Iedere (rechts)vordering verjaart na verloop van één jaar.
De Wederpartij moet Rebelcell uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met
de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
Rebelcell is niet aansprakelijk en de Wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade
voortvloeit uit de in artikel 5 lid 4 genoemde situaties. :
De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade
en vrijwaart Rebelcell uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade aantoonbaar te wijten is
aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rebelcell of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 7:

Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum, zulks zonder enige korting of
schuldvergelijking. Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, is hij onmiddellijk in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling
noodzakelijk is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar
heeft gemaakt.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet of niet volledig is betaald of geen
automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Wederpartij, in verzuim en is Wederpartij, niet zijnde een consument,
tot aan het moment van volledige betaling een (handels)vertragingsrente als bedoeld in artikel 6:119a jo 6:120 lid 2 BW over
het nog openstaande bedrag verschuldigd met een minimum van 9%.
3. Indien na aanmaning door Rebelcell betaling alsnog uitblijft, heeft Rebelcell bovendien het recht aan de Wederpartij
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van
€ 150,00.
4. Bij uitblijven van volledige betaling door de Wederpartij, heeft Rebelcell het recht de overeenkomst, zonder nadere
ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten,
totdat de Wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft Rebelcell eveneens indien zij al voordat de Wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.
5. Door de Wederpartij gedane betalingen worden door Rebelcell eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Wederpartij bij betaling schriftelijk
vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
6. De Wederpartij heeft geen recht van verrekening. Dit geldt ook indien de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
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Artikel 8:

Eigendomsvoorbehoud

1. Rebelcell behoudt zich het eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren Product voor tot het
tijdstip waarop de Wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Rebelcell heeft voldaan.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de Producten,

3.
4.
5.
6.
7.

vermeerderd met vorderingen die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten
van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding,
buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Wederpartij de Producten niet op enige wijze
verpanden of de Producten door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
De Wederpartij moet Rebelcell direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te
hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
De Wederpartij moet de Producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar
eigendom van Rebelcell bewaren.
De Wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de Producten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Rebelcell op eerste verzoek inzage verlenen in
de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Indien de Wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Rebelcell een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, komt aan Rebelcell en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Wederpartij
te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van
Rebelcell op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 9:

Intellectuele eigendomsrechten

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Rebelcell B.V. en niet op haar wederverkopers/dealers.
2. Rebelcell is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband
houden met en/of behoren tot de door Rebelcell in het kader van de overeenkomst geleverde Producten, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering
van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Rebelcell voorbehouden.
3. Dit betekent onder meer dat de Wederpartij de door Rebelcell geleverde Producten of onderdelen hiervan niet mag
namaken, wijzigen, reproduceren e.d. Wederpartij mag zijn logo niet op het Product aanbrengen.
4. De Wederpartij staat ervoor in dat de eventuele door hem aan Rebelcell verstrekte informatie geen inbreuk maken op het
auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade
die Rebelcell door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Rebelcell voor aanspraken van deze derden.

Artikel 10:

Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de Wederpartij of Rebelcell, heeft Rebelcell het recht de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring aan de Wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij voor een redelijke
termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Rebelcell wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming van Rebelcell, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige
zwaarwegende redenen aan de zijde van Rebelcell.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Rebelcell zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van
Rebelcell en/of van de Wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van
elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door
weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane
transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Wederpartij in ieder geval zijn
verplichtingen jegens Rebelcell tot aan dat moment nakomen.

Artikel 11:

Specifieke bepalingen ingeval van consumenten

1. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is en niet handelende in de uitoefening van zijn bedrijf gelden tussen partijen
aanvullend de bepalingen van artikel 5 e.v. van boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek, alsmede artikel 230m tot en met 230s van
boek 6 Burgerlijk wetboek.
2. Rebelcell heeft het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te
verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
3. Conform de regeling, koop op afstand heeft de consument het recht op 14 dagen bedenktijd
4. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 5 werkdagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een
andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen
deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet of niet volledig is betaald of geen
automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, en ondanks aanmaning betaling uitblijft heeft Rebelcell het recht de
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien ondanks uitblijven van betaling het Product is geleverd blijft
Wederpartij verplicht om de betaling te voldoen.
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5. In afwijking van artikel 4 lid 1, mag de in dit artikel bedoelde Wederpartij op een later moment, doch uiterlijk 2 maanden na
ontvangst van het Product een klacht indienen.

Artikel 12:

Slotbepalingen

1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Voorwaarden laat de toepasselijkheid van
de overige bepalingen onverlet.
2 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, prevaleert de Nederlandse
tekst.
3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit deze overeenkomst voortgekomen nabestellingen of
deelbestellingen.
4. Indien Rebelcell deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van
een bestendige handelsrelatie. Rebelcell hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om
deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
4. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Rebelcell nalaat van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit
het recht van Rebelcell om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
5. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en te beëindigen in de hierna
genoemde gevallen.
a.
de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van
betaling indient, een aanvraag als bedoeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, danwel beslag op het
geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b.
de andere partij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c.
de andere partij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen
de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de
doelstellingen van zijn bedrijf;
d.
vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de andere partij onmogelijk zal zijn;
6. In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten verzamelt Rebelcell persoonsgegevens die zij conform de bepalingen
van de algemene verordening gegevensbescherming zal behandelen. Met uw bezoek aan de website, het accepteren van de
voorwaarden en sluiten van de overeenkomst verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens conform de op
website geplaatste privacy statement.
Artikel 13:

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Rebelcell en de Wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Eventuele geschillen waaronder ook begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende
uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden
zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank ‘sGravenhage, tenzij naar competentieregels de Sector Kanton bevoegd is van het geschil kennis te nemen. In zodanig geval
dient dit forum te worden geaddieerd, waarbij de normale regels van relatieve competentie behoren te worden gevolgd. Deze
leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
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