
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Toepasselijkheid 
 
1.1 In deze voorwaarden wordt aanbieder/verkoper/opdrachtnemer aangeduid als “Toma Car 

Parts BV”zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt 
betiteld als “koper”. 

1.2 Alle aanbiedingen, leveringen, diensten, verkopen en inkopen geschieden met inachtneming 
van deze voorwaarden. 

1.3 Eventuele standaard voorwaarden van koper gelden niet tenzij deze schriftelijk door Toma 
Car Parts BV zijn aanvaard. 

 
2. Leveringen 
 
2.1 Alle door Toma Car Parts BV uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen. Toma Car Parts BV is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of 
schriftelijke opdracht van koper heeft aanvaard. 

2.2 Opgaven of vermeldingen van maten, designs, modellen, hoedanigheden en andere gegevens, 
voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospecti, advertenties en offertes, worden geacht 
als slechts bij benadering te zijn verstrekt. Dergelijke opgaven en vermeldingen binden Toma 
Car Parts BV alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. 

2.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de magazijnen van Toma Car 
Parts BV zijn gevestigd en zodra de zaken in de magazijnen van Toma Car Parts BV namens 
en voor de koper zijn geïndividualiseerd, danwel, indien de zaken vanuit het buitenland 
worden aangevoerd, zodra de zaken in het entrepot namens en voor de koper zijn 
geïndividualiseerd. 

2.4 Vanaf het moment van levering, als hiervoor omschreven, zijn de zaken voor risico van koper, 
voorzover zij niet door een door Toma Car Parts BV gesloten verzekering zijn gedekt. Toma 
Car Parts BV behoudt zich het recht voor de gereed zijnde zaken voor rekening en risico van 
koper te doen opslaan. 

2.5 De met koper overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven en 
nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. De leveringstermijn gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de 
opdracht van de order noodzakelijke gegevens ter beschikking van Toma Car Parts BV zijn 
gesteld. 

2.6 Retourzendingen moeten franco geschieden en zijn slechts na schriftelijke toestemming van 
Toma Car Parts BV toegestaan. Het risico van de retourzendingen is voor koper. 

 
3. Orderwijzigingen 
 
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze 

door of namens koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de 
prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht. 
Veranderingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot 
betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen. 

3.2 Door koper, na het verstrekken van de order, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering 
daarvan, moeten door koper tijdig en schriftelijk aan Toma Car Parts BV ter kennis zijn 
gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico 
van de ten uitvoerlegging der wijzigingen voor koper. 

3.3 Veranderingen in een reeds verstrekte order aangebracht, kunnen met inachtneming van het 
artikel 2 hieromtrent bepaalde tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen 
overeengekomen levertijd door Toma Car Parts BV – buiten haar verantwoordelijkheid – 
wordt overschreden. 

 
4. Prijzen 
 
4.1 De prijs van de zaken is inclusief de verpakking, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele 

wijzigingen in in- en uitvoerrechten, omzetbelasting, wisselkoersen, vrachtkosten en 
assurantie- en/of molestpremies, die na het plaatsen van de order plaatsvinden, komen ten 
voordele of ten nadele van koper, zonder dat koper aan zodanige wijzigingen een recht tot 
annulering van de order kan ontlenen. 

 
5. Reclames 
 
5.1 Reclames ten aanzien van zowel de zaken als van de facturen kunnen slechts binnen acht 

dagen na de levering van de zaken c.q. de ontvangst van de facturen, bij Toma Car Parts BV 
worden ingediend. Reclames kunnen slechts door koper worden ingediend en derhalve niet 
door derden, bijvoorbeeld indien sprake is op verzoek van koper rechtstreeks door Toma Car 
Parts BV aan derden verzonden goederen. 

5.2 Koper dient ten alle tijden Toma Car Parts BV de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek 
te herstellen. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op 
grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft 
gereclameerd en/of Toma Car Parts BV de gelegenheid heeft geboden de gebreken te 
herstellen. 

5.3 De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Toma Car Parts BV 
heeft voldaan. 

5.4 De door Toma Car Parts BV gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de 
betreffende fabrieksgarantie. 

5.5 Garantie op zaken vervalt, ongeacht de garantietijd, vanaf het moment dat de goederen in 
andere producten zijn verwerkt. 

 
6. Aansprakelijkheid 
 
6.1 Toma Car Parts BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde 

materialen, zaken of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is 
van grove schuld of opzet van de zijde van Toma Car Parts BV, tenzij de koper terzake van 
het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had 
kunnen sluiten. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet het betreffende factuurbedrag 
overschrijden. 

6.2 Toma Car Parts BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig nakomen van haar 
verplichtingen, indien zulks het gevolg is van overmacht. In dat geval heeft Toma Car Parts 
BV het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, 
met bepaling van de nog verschuldigd blijvende prijs ontbonden te verklaren, ofwel de 
uitvoering daarvan op te schorten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan staat van 
oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, 

6.3 opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze 
omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf, stakingen en 
andere arbeidsconflicten elders voorzover het bedrijf daarvoor in haar 
dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstige belemmerende 
weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Toma Car Parts 
BV gebruikte vervoermiddelen of andere apparatuur, en meer in het algemeen elke 
oorzaak die niet aan Toma Car Parts BV kan worden toegerekend. 

 
7. Betalingsvoorwaarden 
 
7.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van Toma Car Parts BV danwel op een 

door haar aangewezen rekening. Eventuele reclames schorten de 
betalingsverplichting niet op. 

7.2 Toma Car Parts BV is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de 
nakoming van een order voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid 
voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen. 
Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Toma Car Parts BV 
het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht tot 
schadevergoeding. 

7.3 Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op Toma Car Parts BV te 
verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

7.4 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling 
van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer koper in staat van 
faillissement verkeert, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is 
aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaak of vorderingen van koper wordt 
gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

7.5 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 
dertig dagen na factuurdatum is Toma Car Parts BV gerechtigd na het verstrijken 
van bedoelde termijn aan koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te 
brengen ad 1% per maand of gedeelte van een maand. 

7.6 Toma Car Parts BV is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van 
koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet (tijdige) betaling 
zijn veroorzaakt. 

7.7 Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval wanneer 
Toma Car Parts BV zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft 
verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incasso tarief dat door de 
Nederlandse orde van advocaten wordt geadviseerd. Uit het enkel feit dat Toma Car 
Parts BV zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de 
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Toma Car Parts 
BV het faillissement van de koper aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en 
buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van faillissementsaanvrage 
verschuldigd. 

 
8. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
 
8.1 Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Toma 

Car Parts BV geleverd of nog te leveren zaken. Toma Car Parts BV blijft 
eigenaresse van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang koper de vorderingen 
van Toma Car Parts BV ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een 
gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Toma Car Parts BV blijft tevens 
eigenaresse van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang koper de verrichte of 
nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft 
en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 
overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van 
boete, rente en kosten. 

8.2 Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op 
de door Toma Car Parts BV geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos 
pandrecht te vestigen en verbindt zich over derden die daarop een dergelijk recht 
willen vestigen op eerste verlangen van Toma Car Parts BV te zullen verklaren, dat 
hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich 
geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in 
welk geval koper zich aan verduistering zou schuldig maken. 

8.3 Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte 
zaken of uit te voeren werk jegens Toma Car Parts BV niet nakomt, is deze zonder 
ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de 
nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt Toma Car Parts BV de 
plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

8.4 Toma Car Parts BV verschaft aan koper op het moment dat koper al zijn 
betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, het 
eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Toma Car 
Parts BV, ten behoeve van andere aanspraken,die Toma Car Parts BV op koper 
heeft. Koper zal op eerste verzoek van Toma Car Parts BV zijn medewerking 
verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn. 

 
9. Rechten van industriële en intellectuele eigendom 
 
9.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Toma Car Parts BV de auteursrechten, 

alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door 
haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, producten 
en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Toma Car Parts BV en mogen 
zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden 
getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of koper daarvoor kosten in 
rekening zijn gebracht. Koper is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Toma 
Car Parts BV te retourneren op straffe van een boete van € 450,= per dag. 

9.2 Indien in opdracht van koper zaken een door hem opgegeven merk dragen, vrijwaart 
koper Toma Car Parts BV voor alle gevolgen van welk gebruik van dat merk ook. 

 
10. Geschillen en toepasselijk recht 
 
10.1  Op alle door Toma Car Parts BV gesloten overeenkomsten is uitsluitend het 
         Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen die voorspruiten of opkomen in verband met de met Toma Car Parts   
         BV gesloten overeenkomsten staan uitsluitend ter kennis neming van de in eerste  
         instantie bevoegde rechter te Almelo, of enig andere terzake bevoegde rechter, indien 
         Toma Car Parts BV zulks vereist. 

 
       Deze voorwaarden zijn onder nummer 06079162 gedeponeerd bij de Kamer van    
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