Algemene Verkoopvoorwaarden Moët Hennessy (Nederland) B.V.
1.

Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden de onderstaande definities in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Verkoopvoorwaarden: De Algemene Verkoopvoorwaarden van Moët Hennessy
(Nederland) B.V. zoals gedeponeerd onder nummer 32027920 bij de Kamer de
Koophandel te Amsterdam;
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten;
Moët Hennessy: Moët Hennessy (Nederland) B.V., statutair gevestigd te Naarden en
kantoorhoudende aan de Oude Utrechtseweg 22 (3743 KN) Baarn, geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer: 32027920;
Order: de door Koper bij Moët Hennessy geplaatste bestelling tot levering van bepaalde
Producten;
Overeenkomst: de tussen Moët Hennessy en Koper gesloten overeenkomst inzake de
levering van Moët Hennessy Producten.
Partijen: Moët Hennessy en Koper gezamenlijk;
Prijscourant: de door Moët Hennessy ten behoeve van de verkoop opgestelde lijst met de
actuele verkoopprijzen van de Producten;
Product(en): de door Moët Hennessy aan Koper aangeboden en/of geleverde product(en).
2.

Toepasbaarheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Moët
Hennessy zich verbindt om Producten aan de Koper te leveren.
3.

Wijzigingen

3.1

Moët Hennessy behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden
te wijzigen met onmiddellijke ingang door de Koper schriftelijk hiervan in kennis te
stellen. Dit doet geen afbreuk aan de belangrijkste bepalingen van de
Overeenkomst, zoals de aard, de prijs, de omvang en de inhoud van de prestaties
van de Partijen.

3.2

Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk
tussen Moët Hennessy en Koper zijn overeengekomen.
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4.

Prijscourant en Orders

4.1

Alvorens de Koper een Order kan plaatsen, dient de Koper het klantenformulier
van Moët Hennessy, waaraan deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gehecht,
getekend aan Moët Hennessy te retourneren. Uit de acceptatie van het
klantenformulier moet blijken dat de Koper zich verenigt met toepasselijk
verklaring van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand
doet van toepasselijk verklaring van eigen (inkoop)voorwaarden.

4.2

De prijzen genoemd in de laatste Prijscourant van Moët Hennessy zijn exclusief
BTW en inclusief accijnzen, behoudens een nadrukkelijke andere vermelding. De
belastingen en accijnzen worden in rekening gebracht tegen de koers op het
moment van verzending van de Producten.

4.3

De Prijscourant wordt gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de
Prijscourant anders vermeldt. De Prijscourant kan ten allen tijde door Moët
Hennessy worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling aan de Koper.

4.4

De Koper plaatst zijn Order conform de meest recente Prijscourant. De
Overeenkomst komt pas tot stand zodra de Order van Koper, Moët Hennessy heeft
bereikt en Moët Hennessy (i) schriftelijk (eventueel per e-mail) aan Koper de Order
heeft bevestigd; of (ii) overgaat tot verzending en verpakking als bedoeld in artikel
5 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

4.5

Indien in de Order voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Prijscourant
worden aangebracht, komt in afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel de
Overeenkomst pas tot stand, indien Moët Hennessy uitdrukkelijk en schriftelijk aan
de Koper bericht heeft met deze afwijkingen in de Order in te stemmen.

4.6

Moët Hennessy is bevoegd een Order te weigeren indien de Koper een Order heeft
geplaatst voor een Product met een bepaalde vintage en er onvoldoende
hoeveelheden van dit Product beschikbaar zijn om aan de Order te voldoen. In een
zodanig geval kan Moët Hennessy het Product tevens vervangen door een Product
met een vergelijkbare vintage en de Koper de prijs factureren die van toepassing is
op dit Product.

4.7

De Koper erkent dat nakoming van de Orders afhankelijk is van de beschikbaarheid
van de Producten. Indien de vraag groter is dan het aanbod (om wat voor reden
dan ook) is Moët Hennessy naar eigen keuze bevoegd de beschikbare Producten
aan verschillende klanten toe te wijzen.

5.

Verpakking en verzending

5.1

Moët Hennessy verbindt zich jegens de Koper om de Producten behoorlijk te
verpakken.
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5.2

De Producten zullen bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden
naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Order is bepaald
of naderhand is overeengekomen.

5.3

Voor verzendingen met een factuurbedrag lager dan € 555,-- zal Moët Hennessy €
25,-- in rekening brengen voor de verzendkosten.

6.

Levering en risico

6.1

Alle door Moët Hennessy genoemde tijdstippen ten aanzien van de levering zijn bij
benadering. Indien geen tijdstip voor de levering is afgesproken, zal de levering
plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de totstandkoming van de
Overeenkomst.

6.2

Moët Hennessy is bevoegd de Order in termijnen te leveren. Indien Moët
Hennessy de Order in termijnen uitlevert, zal Moët Hennessy de Koper informeren
over de leveringsdatum van elk van de termijnen.

6.3

Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren
Producten zal op de Koper overgaan op het moment van levering.

6.4

Indien er op het moment van levering, bij inspectie door de Koper, blijkt dat er
sprake is van gebreken, schade of non-conformiteit van de Producten (“zichtbare
gebreken”), dan dient de Koper hiervan melding te maken op de betreffende
bijgeleverde pakbon en deze pakbon te ondertekenen met naam en datum. De
Koper dient binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Producten op het terrein
van de Koper, de klachten schriftelijk (eventueel per e-mail) en inclusief voormelde
pakbon aan Moët Hennessy te sturen. Doet Koper dit niet, dan kan hij geen beroep
meer doen op het gebrek, de schade of de non-conformiteit.

6.5

Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genoemd,
veroorzaakt door, of ontstaan uit, een te late of vertraagde levering.

6.6

De Producten kunnen door de Koper niet worden geretourneerd zodra de levering
heeft plaatsgevonden, tenzij Partijen dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

7.

Beperking van aansprakelijkheid

7.1

Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor claims ter zake van gebreken, schade of
non-conformiteit van de Producten die bij inspectie van de Producten
redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld (“zichtbare gebreken”), tenzij de
Koper binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Producten op het terrein van de
Koper, de klachten schriftelijk (eventueel per e-mail) en inclusief de ondertekende
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pakbon (conform artikel 6.4 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden) aan Moët
Hennessy heeft gestuurd.
7.2

Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor claims terzake van alle overige gebreken,
schade of non-conformiteit van de Producten (“onzichtbare gebreken”), tenzij de
Koper binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken, de klachten schriftelijk (eventueel per email) aan Moët Hennessy heeft gerapporteerd.

7.3

De Koper zal Producten waarvan Koper stelt dat zij gebrekkig, non-conform of
beschadigd zijn, op verzoek van Moët Hennessy onverwijld terugzenden aan Moët
Hennessy ten behoeve van de inspectie door Moët Hennessy.

7.4

Moët Hennessy zal claims die niet conform de in dit artikel genoemde vereisten en
binnen de in dit artikel bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren.

7.5

Moët Hennessy zal, in geval Moët Hennessy verantwoordelijk is voor gebrekkige,
non-conforme of beschadigde Producten, naar eigen keuze de Producten
vervangen door nieuwe Producten ofwel de Koper de koopprijs voor de Producten
retourneren. Behoudens het gestelde in de vorige zin is Moët Hennessy niet
aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genoemd, veroorzaakt door, of ontstaan
uit, de levering van gebrekkige, non-conforme of beschadigde Producten.

8.

Opslag

8.1

De Koper is verplicht de Producten te bewaren, te beveiligen en alle redelijke
maatregelen te treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.

8.2

Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de Producten
in het geval dat de Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit
artikel.

9.

Eigendomsvoorbehoud

9.1

Alle aan de Koper geleverde Producten blijven eigendom van Moët Hennessy
totdat alle bedragen, die de Koper aan Moët Hennessy op grond van de tussen
Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Moët Hennessy zijn
voldaan.

9.2

Totdat de eigendom overgaat naar Koper, zal Koper (a) de Producten houden als
de agent van Moët Hennessy; en (b) de Producten gescheiden houden van alle
overige Producten van Koper of van iedere andere partij en de Producten – indien
noodzakelijk - op duidelijke wijze markeren als toebehorend aan Moët Hennessy;
en (c) de Producten in goede staat onderhouden en verzekeren ten behoeve van
Moët Hennessy voor het volledige bedrag tegen alle risico’s, waaronder doch niet
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uitsluitend diefstal en vernietiging door elke oorzaak. Op verzoek van Moët
Hennessy zal het bewijs van verzekering door Koper worden verstrekt.
9.3

De Koper heeft de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte
Producten te verkopen voordat de eigendom op hem is overgegaan, onder de
voorwaarde dat de verkoop zal worden uitgevoerd onder de normale
bedrijfsuitvoering van de Koper tegen volledige marktwaarde en dat het de
verkoop betreft van Producten die aan Moët Hennessy toebehoren zodat zij in het
belang van Moët Hennessy wordt uitgevoerd.

9.4

Moët Hennessy is ten allen tijde gerechtigd het bezit van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, zonder nadere ingebrekestelling, op
te eisen.

10.

Overmacht

10.1

Van overmacht aan de zijde van Moët Hennessy is sprake, indien Moët Hennessy
na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit
deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van
gebeurtenissen die buiten de schuld of risicosfeer van Moët Hennessy zijn
ontstaan, waaronder doch niet uitsluitend defecten aan machinerieën, brand,
oorlog, terrorisme, waterschade, overstroming, storingen in de levering van
energie, oproer, burgerlijke onlusten, lokale of nationale staking, ontbrekende of
gebrekkige of vertraagde levering van toeleveranciers, slechte oogst, gebrek aan
arbeidskrachten en/of brandstof, beperkingen van de handel of valuta en
overheidsingrijpen. Moët Hennessy is niet verplicht de Koper te informeren met
betrekking tot het intreden van overmacht.

10.2

Indien door overmacht de levering meer dan zes (6) maanden vertraagd wordt of,
de levering onmogelijk is geworden of, de levering in alle redelijkheid niet langer
van Moët Hennessy kan worden geëist, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden middels een schriftelijke verklaring aan de andere partij zonder dat
aansprakelijkheid jegens de andere partij ontstaat. Is de Overeenkomst reeds ten
dele uitgevoerd, dan heeft de Koper de bevoegdheid om het reeds afgeleverde
gedeelte van de Producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te
voldoen.

11.

Doorverkoop

11.1

De Koper is bij doorverkoop, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
Moët Hennessy, niet bevoegd de Producten te exporteren naar landen buiten de
Europese Economische Ruimte. De Koper is tevens verplicht bij doorverkoop op de
opvolgend koper de verplichting te leggen, dat hij de Producten niet zal exporteren
naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Voor Orders die bestemd
zijn voor doorverkoop buiten de Europese Economische Ruimte dient Koper
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opgave te doen van de hoeveelheden en (het land van) de bestemming. Moët
Hennessy behoudt het recht voor deze Orders te weigeren.
11.2

De Koper mag geen advertenties of aankondigingen (advertenties en
aankondigingen op het internet daaronder begrepen) van misleidende inhoud of
met misleidende strekking of die aan de reclame van Moët Hennessy afbreuk
kunnen doen plaatsen, doen plaatsen of (doen) verspreiden, noch hetzij direct
hetzij indirect misleidende aanbiedingen doen in verband met de verkoop van de
Producten van Moët Hennessy.

11.3

Als de Koper (een deel van) zijn activiteiten staakt of voornemens is deze te staken,
bijvoorbeeld wegens ontbinding, faillissement of overname van zijn onderneming,
is de Koper op eerste verzoek van Moët Hennessy verplicht de Producten te
retourneren tegen ontvangst van de reeds betaalde facturen.

11.4

De Koper mag geen Producten van Moët Hennessy doorverkopen waarvan de
lotcode is gewist, is beschadigd of anderszins onleesbaar is gemaakt.

11.5

Alle Producten bestemd voor de verkoop, handel of promotioneel gebruik, zowel
binnen als buiten drankgelegenheden, mogen uitsluitend worden doorverkocht of
worden gebruikt in de staat zoals verkocht of voorgeschreven door Moët
Hennessy. In het bijzonder dienen alle flessen, containers, etiketten, capsules en
kurken intact te blijven, zonder dat daarmee op enige wijze wordt geknoeid,
toegevoegd, gewijzigd of uitgewist.

12.

Intellectuele eigendomsrechten

12.1

De Koper erkent uitdrukkelijk de exclusieve rechten van Moët Hennessy in alle
geregistreerde en niet-geregistreerde merken die eigendom zijn van Moët
Hennessy (hierna: Handelsmerken”) en in alle handelsnamen, bedrijfsnamen,
domeinnamen, goodwill, auteursrechten, databankrechten, rechten op ontwerpen
en andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en in
eigendom van Moët Hennessy (hierna gezamenlijk: “Intellectuele
Eigendomsrechten”).

12.2

De Intellectuele Eigendomsdomsrechten zijn eigendom van Moët Hennessy en
mogen door Koper niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Moët Hennessy.

12.3

Koper zal niets doen, doen veroorzaken of machtigen tot doen, waardoor schade
of afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de reputatie of goodwill van Moët
Hennessy of de Handelsmerken, waardoor de waarde of geldigheid van de
Handelsmerken wordt of kan worden aangetast, waardoor de Handelsmerken in
diskrediet kunnen of worden gebracht, waardoor de geldigheid van de registratie,
dan wel de aanvraag tot inschrijving van, de Handelsmerken in gevaar wordt of kan
worden gebracht.
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12.4

Koper zal niet de eigendom van de Handelsmerken opeisen, noch zal Koper
Handelsmerken, of enig ander handelsmerk dat in de opinie van Moët Hennessy
identiek is, of verwarrende gelijkenis vertoont, met de Handelsmerken (een
vertaling naar het Engels daaronder begrepen), registreren.

12.5

Koper zal niet enige domeinnaam registreren of gebruiken, dan wel een
zoekwoord of hyperlink kopen of verkopen, dat geheel of gedeeltelijk
overeenkomt met de Handelsmerken, of enig ander handelsmerk dat in de opinie
van Moët Hennessy identiek is, of verwarrende gelijkenis vertoont, met de
Handelsmerken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moët
Hennessy en uitsluitend om de Producten te verkopen in overeenstemming met de
Overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

12.6

Koper zal de Handelsmerken of de Intellectuele Eigendomsrechten niet gebruiken
op enige social networking site, anders dan met het doel de Producten te verkopen
in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene
Verkoopvoorwaarden en uitsluitend door gebruik van door Moët Hennessy
beschikbaar gestelde foto’s en video’s.

13.

Verwerking van persoonsgegevens

13.1

Elke partij dient te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de wetgeving
inzake gegevensbescherming ten aanzien van persoonsgegevens die worden
verwerkt in het kader van de Overeenkomst.

13.2

Voor de uitvoering van de Overeenkomst is het mogelijk dat de Partijen
persoonsgegevens van (derden) met/voor elkaar uitwisselen/verwerken. Daarom
kunnen de Partijen worden beschouwd als 'verwerkingsverantwoordelijke' en/of
'verwerker', afhankelijk van de situatie.

13.3

Het type persoonsgegevens dat Moët Hennessy verwerkt, de categorieën
betrokkenen en de aard en het doel van de verwerking worden beschreven in de
Privacyverklaring van Moët Hennessy, die kan worden geraadpleegd op de website
www.moethennessy.nl

13.4

Begrippen als "verwerking", "persoonsgegevens", "verwerkingsverantwoordelijke",
"verwerker" en "inbreuk in verband met persoonsgegevens" hebben de betekenis
die aan deze begrippen worden toegekend in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (2016/679/EG) ("AVG").

13.5

De verwerker zal persoonsgegevens alleen verwerken op basis van schriftelijke
instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot
doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale
organisatie, tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde wettelijke bepaling
hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de verwerker de
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verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat
wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving op grond van
gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
13.6

De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld in kennis stellen als
een instructie, naar zijn mening, een inbreuk vormt op de AVG.

13.7

De verwerker zal persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de eisen van de
AVG. Ter vermijding van twijfel zullen de instructies van de
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voldoen
aan de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke is als enige verantwoordelijk voor
de juistheid, kwaliteit en rechtmatigheid van de persoonsgegevens en de middelen
waarmee de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens heeft verkregen.

13.8

De verwerker zal de persoonsgegevens niet langer houden dan strikt noodzakelijk
voor het doel van de persoonsgegevensverwerking.
De verwerker zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de
verwerkingsverantwoordelijke bijstaan met passende technische en
organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, bij het vervullen van diens
plicht om verzoeken om uitoefening van de vastgestelde rechten van betrokkenen
zoals vastgelegd in hoofdstuk III van de AVG te beantwoorden.

13.9

13.10 De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen bij het doen
nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van
de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de aan de verwerker
ter beschikking staande informatie.
13.11 Partijen zullen elkaar tijdig voorzien van de vereiste samenwerking en informatie
om naleving van de AVG mogelijk te maken.
13.12 Onverminderd de reeds bestaande contractuele afspraken tussen Partijen, zal de
verwerker alle persoonsgegevens behandelen als strikt vertrouwelijk en zal al diens
werknemers, agenten en/of subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking
van persoonsgegevens inlichten over het vertrouwelijke karakter van dergelijke
persoonsgegevens. De verwerker zal waarborgen dat alle zodanige personen of
partijen zich hebben gebonden aan vergelijkbare verplichtingen van
vertrouwelijkheid of door een passende wettelijke verplichting van
vertrouwelijkheid zijn gebonden. De verplichting van vertrouwelijkheid blijft van
kracht na beëindiging van de Overeenkomst. De verplichting van vertrouwelijkheid
is niet van toepassing indien de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene
toestemming hebben gegeven aan de verwerker om de persoonsgegevens te
verstrekken aan een derde partij of indien er een wettelijke verplichting is om de
persoonsgegevens aan een derde partij te verstrekken.
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13.13 Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten alsook met
de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van
personen, treft de verwerker passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen die,
waar passend, onder meer het volgende omvatten:
(a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
(b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit,
beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te
garanderen;
(c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en
de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
(d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren
van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de verwerking.
13.14 De verwerker zal maatregelen nemen om te garanderen dat ieder natuurlijk
persoon handelend onder het gezag van verwerker die toegang heeft tot
persoonsgegevens, deze niet zal verwerken behalve op instructies van de
verwerker, behoudens hij of zij zulks moet doen op grond van wettelijke
verplichtingen.
13.15 De verwerker zal aan de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter
beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in dit artikel 13
neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de
verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke
gemachtigde controleur, mogelijk maken en eraan meewerken. De
verwerkingsverantwoordelijk zal de kosten van een audit betalen en zal zorgen dat
de controleur zich heeft verplicht tot vertrouwelijkheid.
13.16 De verwerker zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de detectie (in ieder geval
binnen 24 uur), de verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen van elke inbreuk
op persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens,
zal maatregelen nemen om de mogelijke schade te beperken, met de
verwerkingsverantwoordelijke samenwerken en de redelijke instructies van de
verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot dergelijke incidenten opvolgen,
zodat de verwerkingsverantwoordelijke een onderzoek van het incident kan
uitvoeren.
13.17 De verwerker mag alleen een andere verwerker in dienst nemen om voor rekening
van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten uit te
voeren, na schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien
deze schriftelijke toestemming gegeven is, zal de verwerker de
verwerkingsverantwoordelijke informeren over alle voorgenomen wijzigingen
betreffende de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, zodat de
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verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid heeft om tegen dergelijke
veranderingen bezwaar te maken. Dezelfde verplichtingen inzake
gegevensbescherming als die welke in dit artikel 13 zijn opgenomen, zullen door
middel van een overeenkomst worden opgelegd aan de andere verwerker, met
name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van
passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de
verwerking aan het bepaalde in de AVG voldoet. Wanneer de andere verwerker
diens verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste
verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk
voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.
13.18 Nadat de Overeenkomst is beëindigd, zullen alle persoonsgegevens die de
verwerker heeft ontvangen van/via de verwerkingsverantwoordelijke worden
geretourneerd of verwijderd (naar keuze van de verwerkingsverantwoordelijke) en
moeten bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij de desbetreffende
wetgeving de opslag van de persoonsgegevens vereist. In dat geval garandeert de
verwerker dat hij de vertrouwelijkheid van de ontvangen persoonsgegevens zal
respecteren en dat hij de persoonsgegevens niet verder actief zal verwerken.
13.19 Als een partij toerekenbaar tekortschiet in (één van) zijn verplichtingen
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 13, is deze partij aansprakelijk voor de
schade die de andere partij als gevolg daarvan oploopt. De aansprakelijkheid is
beperkt tot vergoeding van directe schade.
13.20 De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke vrijwaren en gevrijwaard
houden tegen alle claims, procedures of acties jegens de
verwerkingsverantwoordelijke die het gevolg zijn van een schending van dit artikel
13 door de verwerker.
14.

Vertrouwelijkheid

De Koper is verplicht alle van Moët Hennessy ontvangen gegevens, waarvan hij weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim te houden.
Voor zover Koper vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts kunnen gebruiken
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
15.

Boetes

De Koper, die in strijd handelt met enige verplichting uit de artikelen 11, 12 of 14,
verbeurt ten gunste van Moët Hennessy een direct opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge:
tienduizend euro) per overtreding. Eén en ander onverminderd alle overige rechten van
Moët Hennessy, waaronder, maar niet beperkt tot, het recht aanvullende vergoeding van
de werkelijk geleden schade te vorderen.
16.

Betaling
10/12
Moët Hennessy Nederland B.V. • Oude Utrechtseweg 22-24 • 3743 KN Baarn • Tel.: +31 (0)35 694 60 14
K.v.K. 32027920 • BTW nr: NL001651250B01 • IBAN: NL 46 INGB0657740187 • BIC: INGBNL2A

16.1

De facturen van Moët Hennessy moeten binnen 30 (dertig) dagen na de
factuurdatum door Koper worden betaald zonder de mogelijkheid van opschorting
of verrekening. Indien Koper niet binnen deze termijn heeft betaald, is Koper van
rechtswege in verzuim en is Moët Hennessy gerechtigd om vanaf dat moment de
wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

16.2

Indien Moët Hennessy overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen voor de
inning van haar facturen, komen de kosten daarvan voor rekening van de Koper
overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten. Het voorgaande laat onverlet dat Moët Hennessy in iedere
procedure bevoegd is afzonderlijk een vergoeding voor de door haar gemaakte
proceskosten te vorderen.

17.

Beëindiging

17.1

Indien de Koper niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, is Moët
Hennessy bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij
aangetekende brief met onmiddellijke werking te ontbinden.

17.2

Indien de Koper in staat van faillissement is verklaard, of de Koper (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, of op de Koper een gelijksoortige regeling van
toepassing is geworden waardoor de Koper het vrije beheer geheel of gedeeltelijk
heeft verloren, dan kan Moët Hennessy de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke werking ontbinden.

17.3

Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt ontbonden kan Moët
Hennessy haar Producten opeisen met inachtneming van artikel 9.

17.4

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De Koper is voorts aansprakelijk voor de door Moët Hennessy geleden
schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en de kosten van
haar juridische adviseurs.

18.

Toepasselijk recht en geschillen

18.1

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
Het Weens Koopverdrag is op de Algemene Verkoopvoorwaarden niet van
toepassing.

18.2

Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze
Algemene Verkoopvoorwaarden, dan wel van nadere overeenkomsten en andere
handelingen in samenhang met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen
worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.
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19.

Slotbepalingen

19.1

De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van de Koper wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

19.2

Deze in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Verkoopvoorwaarden hebben
gelding boven de in de Engelse taal opgestelde Algemene Verkoopvoorwaarden
(“Terms and Conditions of Sale”).

19.3

Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de
Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze
Algemene Verkoopvoorwaarden of de Overeenkomst van kracht. Partijen treden in
dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
of vernietigde bepaling overeen te komen.

19.4

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de door Moët
Hennessy ingekochte goederen en/of diensten van leveranciers. Op de door Moët
Hennessy ingekochte goederen en/of diensten van leveranciers zijn de Algemene
Inkoopvoorwaarden van Moët Hennessy van toepassing.

19.5

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 32027920. De Algemene Verkoopvoorwaarden zullen
op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen op de
website www.moethennessy.nl.
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