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Algemene dealer- en leveringsvoorwaarden 

 
1. Algemeen 

 
1.1 Onder JL wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Johnny Loco Bicycles B.V.. 
1.2 Onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden gelden bij plaatsing van een order als door 

de wederpartij geaccepteerd.  
 

2. Algemeen / toepassing 
 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en 
overeenkomsten, waarbij JL en/of andere aan haar gelieerde ondernemingen als (potentiële) 
partij optreedt. 

2.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover schriftelijk 
overeengekomen. 

2.3 Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen, en maken nimmer deel uit van tussen partijen gesloten 
overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

 
3. Aanbiedingen – Offertes 

 
3.1  Alle aanbiedingen van JL zijn vrijblijvend. 
3.2  Getoonde of verstrekte monsters of modellen, aangegeven afbeeldingen, kleuren, maten 

gewichten en andere eventuele kenmerken, gelden slechts ter aanduiding, en als benadering. 
3.3  Alle offertes van JL zijn vrijblijvend. 
3.4  Een offerte wordt overeenkomst wanneer JL een akkoord ontvangt op een verstuurde offerte. 
 

4. Overeenkomsten 
 
4.1  Overeenkomsten, ook door tussenpersonen namens JL gesloten, binden JL eerst dan wanneer 

zij schriftelijk zijn bevestigd. 
4.2  Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden JL eerst nadat deze schriftelijk door JL zijn 

bevestigd. 
4.3  Indien een wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, dan heeft JL naar vrije keuze 

het recht de wederpartij tot nakoming te verplichten dan wel de overeenkomst te annuleren 
waarbij als schadevergoeding zal gelden een bedrag groot 15% van de totale waarde van de 
overeenkomst onverminderd het recht van JL de gehele schade te verhalen. 

4.4  Indien een wederpartij overeenkomstig artikel 11.5 handelt en/of in strijd met hetgeen 
overeengekomen, zal onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst intreden. Vermits 
hetgeen overeengekomen tijdig en overeenkomstig het contract wordt aangepast. 

4.5.  Bij het ontbinden van de overeenkomst door wederpartij of JL komen alle in order staande en 
onbetaalde goederen zonder verdere tussenkomst of schriftelijke bevestiging toe aan JL. 
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5. Prijzen 
 
5.1  Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief B.T.W., af magazijn JL en exclusief assemblage-, verpakkings- 

en/of verzendkosten. Assemblage-, verpakkings- en/of verzendkosten worden berekend op 
basis van de dealerovereenkomst of gemaakte afspraken. 

5.2 Indien het product een batterij bevat, wordt er verwijderingsbijdrage in rekening gebracht aan 
de wederpartij ter waarde van het op dat moment geldende tarief. 

5.3 Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of 
valutakoerswijzigingen, althans kostprijsbepalende factoren die betrekking hebben op de 
overeenkomst(en), geven aan JL het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag 
en of vooraankondiging. 

 
6. Aflevering/levertijd 

 
6.1  Met JL overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij zulks 

uitdrukkelijk is overeengekomen. Overschrijding van levertijden geeft de wederpartij geen 
recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst(en) tenzij in goed 
overleg bepaald. 

6.2  Tenzij 6.5 anders bepaald, geschiedt levering van goederen af magazijn. Vanaf dat moment ligt 
het risico bij de wederpartij.  

6.3  JL is gerechtigd haar verplichtingen in gedeelten na te komen, en uit te voeren. 
Overeenkomstig de uitvoering kan JL een deelbetaling verlangen. 

6.4  Levering van onderdelen en accessoires vanaf magazijn JL zijn belast met vrachtkosten.  
6.5  De zendingen die door JL aan afnemer worden verzonden met een bestemming in de Benelux 

(België, Nederland of Luxemburg) geschieden voor risico van JL. Levering geschiedt Ex Works 
(exclusief rechten), hetgeen inhoudt dat de overdracht van transportrisico op het moment van 
ontvangst door de wederpartij (tekenen vrachtbescheiden) plaatsvindt. Eventuele verliezen, 
beschadigingen, e.d., dienen door de wederpartij bij inontvangstneming aan de vervoerder te 
worden opgegeven en op het transportdocument te worden aangegeven. 

 
7. Eigendomsvoorbehoud 

 
7.1  Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden van hetgeen JL uit welke hoofde dan ook 

van de wederpartij heeft te vorderen, blijft het geleverde volledig eigendom van JL, zulks 
evenwel voor rekening en risico van de wederpartij. Het is de wederpartij niet geoorloofd zich 
op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te 
verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties. 

7.2  Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, 
bewerkt dan wel verwerkt is dit een zaak, die JL voor zichzelf doet vormen en houdt de 
wederpartij deze voor JL als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is 
voldaan. 

7.3  Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan JL toekomt, kan de wederpartij daarover 
uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Verkoop kan alleen 
dan geschieden na schriftelijke toestemming van JL. 
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7.4  Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, dan wel 
wanneer er vrees is dat de wederpartij die verplichtingen niet zal nakomen, dan wel wanneer 
sprake is van surseance van betaling, faillissement of de WSNP van toepassing is verklaard, is 
JL, gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug 
te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent JL  reeds nu voor 
alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde 
ruimten te (doen) betreden. 

7.5  De wederpartij geeft hierbij aan JL  in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan 
de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting 
met de door JL geleverde en/of te leveren zaken, zulks tot zekerheid voor al hetgeen JL te 
eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben. 
Indien de wederpartij door JL geleverde zaken vervreemdt, draagt zij nu reeds de rechten over 
aan JL die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan 
verbonden rechten en zekerheden. 

 
8. Zekerheid 

 
8.1  De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag van JL zekerheid te verstrekken voor de 

volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan alle vorderingen van JL ineens 
opeisbaar worden, onverminderd overige rechten van JL. 

 
9. Klachten, onderzoeksplicht, verval 

 
9.1  De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de 

overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen 
beroep meer doen, indien zij JL daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig 
dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en 
gemotiveerd kennis heeft gegeven, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de 
geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden in deugdelijke en goede staat te hebben 
aanvaard. 

9.2  Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de 
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervallen door verloop van 12 
maanden na aflevering. 

9.3  Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is JL te harer keuze slechts 
gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging 
van de afgeleverde zaak, met uitsluiting van elk ander recht op schadevergoeding. 

9.4  Reclames over zaken, verrichte werkzaamheden dan wel facturen geven de wederpartij niet 
het recht zijn betaling op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
10. Betaling 
 

10.1  Facturen van JL dienen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn te worden 
voldaan op de door JL aan te geven wijze. Met inachtneming van het in 10.2 bepaalde, dient 
de betaling te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, 
korting en/of opschorting. Indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, is 
toegelaten tot de WSNP dan wel indien zijn faillissement is aangevraagd of uitgesproken, zijn 
de vorderingen van JL direct opeisbaar. 

10.2  In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, 
ongeacht of JL ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. 
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10.3  Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de 
door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door 
hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande 
hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij. 

10.4  De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. 
10.5  Indien binnen de gestelde betalingstermijn na de factuurdatum geen betaling is ontvangen 

zullen alle kosten die JL moet maken om tot inning van hetgeen haar toekomt te geraken, voor 
rekening van de wederpartij komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische 
bijstand in en buiten rechte, alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van de 
wederpartij worden gebracht. De wederpartij is aan buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 
300,- en te vermeerderen met de omzetbelasting. 

 
11. Ontbinding / bevrijding 

 
11.1  Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar 

uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, 
surseance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie 
van diens bedrijf, is JL  ter zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichtingen tot 
schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten. JL  is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar 
toekomende te vorderen. 

11.2  Indien de behoorlijke nakoming door JL ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet 
voor rekening van JL komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, 
geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft JL het recht de 
overeenkomst te ontbinden, de uitvoering op te schorten, zonder dat de wederpartij 
aanspraak kan maken op schadevergoeding. 

11.3  Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van JL komen zijn: gedragingen, 
behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie JL bij uitvoering van de verbintenis 
gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan JL bij uitvoering van de verbintenis gebruik 
maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van één of meer rechten, ter zake 
van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en 
die derde met betrekking tot de door JL geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, 
werkliedenuitsluiting, ziekte, in- , uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet 
nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of 
kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging. 

11.4  Indien de wederpartij, nadat JL hem daartoe een termijn van veertien dagen heeft gesteld, niet 
aan aflevering meewerkt, is JL van haar verbintenissen bevrijd. 

 
12. Schadevergoeding 
 

12.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door JL geleverde zaken niet door 
derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper naar JL toe (garantie-) 
aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van JL is in dat geval beperkt tot gebreken die 
gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. In geval van reclame  is JL, indien de 
gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor 
ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te 
onzer keuze: 
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a. (kosteloos) herstel van gebreken; 
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na retourname van de gebrekkige zaken 
c.q. onderdelen; 
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden 
factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles 
voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken 
betrekking hebben; 
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor 
bedoeld. 
 
Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de 
zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke 
garantieverplichting onzerzijds. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van 
het bovenstaande is JL nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de 
koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons 
voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).   Met name is JL ook 
nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook 
genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen - geleden door de 
opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden 
ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke 
levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. 
De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te 
zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending 
verbonden ten laste van de koper. JL is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van 
de koper onder derden op te slaan. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle 
aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten 
doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken 
voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.  

 
13. Retouren 

 
13.1  Terugname van verkochte goederen is in principe uitgesloten. In speciale gevallen kunnen na 

voorafgaande schriftelijke afspraak goederen worden teruggenomen. Voorwaarde voor 
acceptatie van retouren is dat de originele verpakking volledig en onbeschadigd is. De levering 
van de teruggenomen goederen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Bij 
retouren behouden we ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen ten 
bedrage van 10 procent van de berekende prijs. Indien de factuurdatum voor de teruggegeven 
goederen langer dan drie maanden terug ligt, worden de destijds geldende prijzen verminderd 
met 25 procent gecrediteerd. Op speciale wens gekochte goederen zijn per definitie van 
terugname uitgesloten. 

13.2 De afzender van retourgoederen is ervoor verantwoordelijk dat de retourgoederen deugdelijk 
worden verpakt. Schade voortvloeiend uit het ondeugdelijk verpakken en of vervoeren van 
retourgoederen is voor rekening en risico van de afzender. 

 
14. Vrijwaring 

 
14.1  De wederpartij zal JL vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, te zake 

van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met de door JL geleverde zaken 
mocht ontstaan, voor zover dergelijke aanspraken leiden tot een grotere aansprakelijkheid van 
JL dan die welke zij op grond van art. 12 ten opzichte van de wederpartij zou hebben. 
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15. Toepasselijk recht/bevoegd recht 
 

15.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen JL en de wederpartij is Nederlandse recht van toepassing. 
15.2  Geschillen tussen JL en de wederpartij behorende tot de uitsluitende competentie van de 

Rechtbank te Haarlem, behoudens indien JL  als eisende of verzoekende partij kiest voor de 
bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij. 

 
16. Slotbepaling 

 
16.1  Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend 

karakter op enig bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, 
dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige 
betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van 
afzonderlijke bepalingen tast de geldigheid van overige bepalingen niet aan. 

16.2  De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen 
daarvan. 

 
 


