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1 TOEPASSELIJKHEID 
1.1. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van O’ Neill Europe B.V. (‘O’ Neill’) zijn van toepassing op alle offertes, 

overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen betreffende verkoop en levering van alle door O’Neill te leveren en geleverde 
goederen en/of daarmee verband houdende diensten (hierna: “Goederen”) door O’Neill aan koper (hierna te noemen “de Klant”). Door 
het plaatsen van een order en/of door ondertekening van deze voorwaarden wordt de toepasselijkheid van eventuele andere 
algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (inclusief eventuele 
wijzigingen daarin) kunnen elektronisch aan de Klant ter beschikking worden gesteld. 

2 ACCEPTATIE EN ORDERS 
2.1. De door O’Neill gedane offertes zijn vrijblijvend. Door ondertekening van de order of door een daartoe strekkende schriftelijke 

bevestiging door de Klant komt de overeenkomst met O’Neill tot stand. O’Neill kan een order weigeren. Door het plaatsen van een 
order accepteert de Klant de Algemene Verkoop –en leveringsvoorwaarden. Eventuele aanpassing, wijziging of annulering van deze 
Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt uitsluitend geaccepteerd indien daartoe een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging 
is afgegeven door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van O’Neill.  

2.2. De Klant dient eventuele c.q. beweerde onjuistheden in het orderformulier binnen 10 werkdagen na plaatsing van de order aan O’Neill 
schriftelijk kenbaar te maken. 

2.3. O’Neill is gerechtigd kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten in offertes en orderformulieren te herstellen. Indien de 
Klant reeds een bestelling bij O’Neill heeft geplaatst, is O’Neill gerechtigd op basis van het herstelde orderformulier te leveren.     

2.4. O’Neill is gerechtigd de door de Klant bestelde Goederen te vervangen door soortgelijke Goederen indien O’Neill de Klant daaromtrent 
van te voren schriftelijk heeft geïnformeerd en de Klant niet binnen 15 werkdagen na dagtekening van deze kennisgeving van O’Neill 
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

2.5. De Klant is uitsluitend gerechtigd een order schriftelijk te annuleren binnen 10 werkdagen nadat de order is geplaatst, tenzij door 
O’Neill en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant een order annuleert na het verstrijken van 10 
werkdagen nadat de order is geplaatst, is de Klant 50% van het orderbedrag aan O’Neill verschuldigd als tegemoetkoming in de 
kosten die door O’Neill alsdan ter voorbereiding van de levering geacht worden te zijn gemaakt, onverminderd de overige rechten van 
O’Neill op grond van de wet of de overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om nakoming te vorderen en/of 
schade ten gevolge van het annuleren van een order van O’Neill op de Klant te verhalen. 

3 PRIJZEN EN PRIJSLIJSTEN 
3.1. Alle prijzen zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en 

zijn exclusief de kosten van vervoer.  
3.2. Alle catalogi of prijslijsten zijn uitsluitend bedoeld voor diegenen die beroepsmatig actief zijn in de bedrijfstak, en de Klant draagt er 

zorg voor dat deze niet ter beschikking worden gesteld aan derden.  
3.3. Prijzen en kortingen die zijn gepubliceerd of vermeld in catalogi of prijslijsten kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden 

gewijzigd en alle orders worden geaccepteerd op voorwaarde dat deze in rekening worden gebracht tegen de prijzen die van 
toepassing zijn ten tijde van de factuurdatum.  

4 LEVERING EN RISICO 
4.1. O’Neill levert de Goederen af (conform Incoterms 2010) op de overeengekomen locatie dan wel verzendt de Goederen ter aflevering 

op de overeengekomen locatie op de wijze zoals vermeld in de order of daaruit voortvloeiende schriftelijke overeenkomst(en).  
4.2. Het risico van de Goederen gaat over op de Klant op het moment dat deze rechtsgeldig en/of fysiek zijn geleverd en dus bij de Klant 

of een door de Klant aangewezen derde zijn gebracht.  
4.3. Ingeval de Goederen niet rechtstreeks door O’Neill worden geleverd, en direct aan de Klant worden geleverd door de fabrikant of 

leverancier en/of door de Klant worden afgehaald bij de fabrikant of leverancier, dan is O’Neill niet aansprakelijk voor schade aan of 
verlies van de Goederen van welke aard dan ook, ongeacht wanneer en op welke wijze zulke schade of verlies ontstaat. 

4.4. De Klant is gehouden de Goederen in ontvangst te nemen op de overeengekomen locatie(s) op het moment dat O’Neill deze aflevert 
of laat afleveren, dan wel op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld aan de Klant in overeenstemming met de 
overeenkomst. In het geval de Klant verzuimt dit te doen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

4.5. Het enkel overschrijden van de leveringstermijn kan niet worden aangemerkt als een verzuim aan de zijde van O’Neill. In een dergelijk 
geval is de Klant echter gerechtigd om levering binnen redelijke termijn te eisen, en is de Klant in geval van het uitblijven van de 
levering gerechtigd om de overeenkomst per aangetekende brief eenzijdig te ontbinden op grond van niet-nakoming van (een deel 
van) de overeenkomst echter zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. De Klant is niet gerechtigd tot (gedeeltelijke) 
ontbinding ingeval de Klant zelf in verzuim is.  

5 EIGENDOM 
5.1. Totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald of voldaan op welke grond dan ook en ongeacht een eventuele vervroegde 

vervaldatum, inclusief rente en kosten:  
5.1.1. blijft de eigendom van en de aanspraak op de Goederen berusten bij O’Neill (ondanks de levering van desbetreffende 

Goederen en het overgaan van het risico daarvan); 
5.1.2. mag O’Neill de Goederen te allen tijde terugvorderen en wederverkopen als zijnde eigendom van O’Neill (indien in bezit of 

beheer van de Klant) zonder dat enige machtiging van de Klant of een rechter daartoe vereist is. Ter zake van de uitoefening 
van haar rechten ingevolge onderhavig subartikel (ii) zijn O’Neill, haar werknemers of agenten gerechtigd de terreinen en of 
andere locaties van de Klant waar de Goederen zich bevinden vrij en ongehinderd te betreden met alle noodzakelijke en 
passende vervoermiddelen. Tevens is alsdan iedere vordering van O’Neill terstond opeisbaar; en  

5.1.3. dient de Klant de Goederen voor O’Neill op passende wijze in bewaring te houden zonder O’Neill daarvoor kosten in rekening 
te brengen. O’Neill mag de in bewaring gehouden Goederen te allen tijde inspecteren tijdens reguliere kantooruren, na 
voorafgaande kennisgeving aan de Klant met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. De Klant dient de 
Goederen op zodanige wijze in bewaring te houden dat duidelijk is dat deze eigendom van O’Neill zijn, dient de Goederen 
volledig te verzekeren tegen brand en diefstal, en dient zijn verzekeraars in kennis te stellen dat de Goederen eigendom zijn 
van O’Neill. 

5.2. De Klant wordt hierbij gemachtigd om de Goederen namens O’Neill te verkopen in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, maar het 
recht op wederverkoop van de Klant wordt automatisch geannuleerd ingeval zich een voorval voordoet zoals omschreven in artikel 13 
en/of ingeval de Klant een krachtens een overeenkomst aan O’Neill verschuldigd bedrag verzuimt te betalen voor de vervaldatum.  

5.3. Niets in onderhavig artikel:  
5.3.1. vertegenwoordigt een aanstelling of mag worden geïnterpreteerd als een aanstelling van de Klant als agent van O’Neill; of 
5.3.2. geeft de Klant het recht om aan derden garanties te geven of toezeggingen te doen met betrekking tot de Goederen die 

bindend zijn voor O’Neill, tenzij O’Neill de Klant daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.  
5.4. De rechten en rechtsmiddelen welke ingevolge onderhavig artikel aan O’Neill worden toegekend, zijn in aanvulling op alle andere 

rechten of rechtsmiddelen van O’Neill ingevolge de overeenkomst en laten desbetreffende andere rechten en rechtsmiddelen onverlet 
zonder enige beperking.  
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5.5. De totale prijs wordt pas geacht betaald te zijn, wanneer is uitbetaald in overeenstemming met de voorwaarden dienaangaande.  
6 NAKOMING 
6.1. Wanneer Goederen door O’Neill moeten worden geleverd of afgeleverd in overeenstemming met periodieke leveringsschema’s of een 

soortgelijke kennisgeving van leveringsvereisten aan de Klant, is de Klant niet gerechtigd een dergelijk  leveringsschema of 
leveringsvereiste te annuleren of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van O’Neill en heeft O’Neill recht op vergoeding van 
alle extra kosten en onkosten welke worden geleden of gemaakt als gevolg van een dergelijke annulering of wijziging. 

6.2. Ingeval nakoming van de overeenkomst is opgeschort op verzoek van de Klant of is vertraagd als gevolg van verzuim van de Klant 
omdat de Klant weigert de Goederen in ontvangst te nemen en/of af te halen gedurende 7 dagen of langer na de overeengekomen 
leveringsdatum, heeft O’Neill recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs van de geleverde of bestelde Goederen 
inclusief kosten van opslag en verzekering. Daarnaast vervalt de verplichting tot levering van O’Neill. 

6.3. Ingeval O’Neill is verhinderd een deel van de Goederen te leveren vanwege een van de oorzaken zoals vermeld in bovenstaand 
artikel 6.2., dan dient O’Neill een zodanig deel van de Goederen te leveren als waartoe zij in staat is en dient de Klant een dergelijk 
deel van de Goederen in ontvangst te nemen en te betalen. 

6.4. O’Neill is niet aansprakelijk jegens de Klant en wordt niet geacht in verzuim te zijn in de nakoming van de overeenkomst ingeval een 
vertraging of verzuim te wijten is aan een oorzaak buiten de redelijke invloedssfeer van O’Neill (‘ overmacht’ ). Zonder de 
algemeenheid van het voorafgaande te beperken, wordt onder overmacht in ieder geval verstaan: (i) natuurramp, explosie, 
overstroming, storm, brand of ongeluk, oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burgeroproer of rekwisitie (iii) invoer- of 
uitvoervoorschriften of -verboden; (iv) stakingen, uitsluitingen of andere handelsconflicten (waarbij werknemers van O’Neill of derden 
betrokken zijn); (v) moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, machineonderdelen; (vi) uitval van 
energievoorziening of defecten in het werkmaterieel. 

6.5. Indien de tijdelijke overmacht langer dan een maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er 
recht op schadevergoeding bestaat. In geval van ontbinding wordt hetgeen ingevolge de overeenkomst is gepresteerd naar 
verhouding afgerekend. 

7 ACCEPTATIE VAN GOEDEREN 
7.1. Onverminderd de rechten van de Klant ingevolge artikel 9 wordt de Klant geacht de Goederen als zijnde in overeenstemming met de 

overeenkomst te hebben geaccepteerd en is de Klant gehouden deze te betalen, tenzij door O’Neill binnen zeven dagen na levering 
een schriftelijke kennisgeving van weigering wordt ontvangen met daarin precies omschreven waarom de Goederen geweigerd 
worden, behoudens in de omstandigheden zoals genoemd in artikel 9. Goederen die zijn geaccepteerd door de Klant kunnen daarna 
niet meer worden geretourneerd. Ingeval de Klant zich na kennisgeving van weigering gedraagt als de eigenaar van de Goederen of 
het gedrag van de Klant inconsistent is met een dergelijke weigering dan wel met de bij O’Neill berustende eigendom van de 
Goederen, dan zal de Klant worden geacht de Goederen te hebben geaccepteerd en is de Klant gehouden de overeengekomen prijs 
te betalen. Dit geldt ook zodra de Klant de Goederen of een gedeelte ervan heeft bewerkt, veranderd of met andere zaken heeft 
vermengd 

8 BETALING 
8.1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, moet de overeengekomen prijs van de Goederen binnen 30 dagen na datum van de 

factuur van O’Neill worden voldaan. 
8.2. In het kader van de overeenkomst is de overeengekomen betalingstermijn een fatale termijn, en verzuim om binnen de 

gespecificeerde termijn te betalen geeft O’Neill het recht om verdere levering van Goederen –ook van andere uitstaande orders-op te 
schorten in afwachting van betaling en/of te ontbinden en de Goederen uit te leveren aan derden, onverminderd de andere 
rechtsmiddelen die O’Neill ter beschikking staan. 

8.3. De Klant is niet gerechtigd tot enige aftrek, verrekening of opschorting. 
8.4. Indien O’Neill op enig moment twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Klant, heeft O’Neill het recht om, alvorens (verder) te 

presteren, van de Klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de Klant deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen 
die O’Neill, al dan niet opeisbaar, op de grond van de overeenkomst van de Klant heeft of zal hebben te vorderen, ter beoordeling van 
O’Neill en onverminderd de overige rechten van O’Neill op grond van de overeenkomst of de wet. 

8.5. Ingeval de Klant verschuldigde bedragen niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijn, is de Klant vanaf de vervaldatum 
van het verschuldigde bedrag tot de datum van betaling 1% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, 
onverminderd de andere rechten van O’Neill. Daarnaast komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
zijn rekening, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten, met inbegrip van 
kosten van te versturen waarschuwingen, ingebrekestellingen en aanmaningen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% 
van het totale openstaande bedrag, onverminderd het recht van O’Neill om de daadwerkelijke kosten te verhalen op de Klant. 

8.6. Iedere door de Klant gedane betaling geschiedt steeds ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van die 
opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Klant vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

9 GEBREKEN EN TEKORTEN 
9.1. O’Neill behoudt zich het recht voor om alle beweerdelijk gebrekkige Goederen te inspecteren vóór vervanging en accepteert later dan 

7 dagen na levering geen retourzendingen van Goederen die speciaal en correct op bestelling zijn vervaardigd of retourzendingen van 
enige andere aard waarbij de Goederen in kwestie zich niet in schone en verkoopbare staat (dat wil zeggen inclusief barcode-
identificatie) bevinden. Ingeval de Klant naar billijkheid het gebrek slechts op latere datum kon constateren (d.w.z. verborgen 
gebreken), dan moeten schriftelijke claims dienaangaande binnen 7 dagen na vaststelling van het gebrek in bezit zijn van O’Neill. 
O’Neill is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan Goederen die worden geretourneerd door een door de Klant gekozen 
vervoerder.  

9.2. Ingeval de geretourneerde Goederen naar mening van O’Neill gebrekkig zijn en het gebrek te wijten is aan materiaal- of 
constructiefouten of aan enige andere factor waarvoor O’Neill verantwoordelijkheid draagt, dan zal O’Neill desbetreffende Goederen 
vervangen of de Klant crediteren voor de waarde daarvan, naar keuze van O’Neill. 

9.3. Goederen zijn niet gebrekkig indien deze slechts de in de handel gebruikelijk of geringe afwijkingen vertonen in kwaliteit, maat, kleur, 
design, gewicht en/of afwerking. 

9.4. O’Neill is niet contractueel of anderszins aansprakelijk voor gebreken van de Goederen of het niet in overeenstemming zijn van de 
Goederen met een specificatie of monster, of voor letsel, schade of verlies als gevolg van dergelijke gebreken.  

10 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
10.1. De (eventuele) aansprakelijkheid van O’Neill, hetzij contractueel, hetzij bij onrechtmatige daad, hetzij anderszins, met betrekking tot 

gebreken van de Goederen, dan wel met betrekking tot inbreuk op onderhavige overeenkomst of een verplichting jegens de Klant in 
verband met onderhavige overeenkomst, is beperkt tot de totale netto prijs van de waarde van de gebrekkige Goederen die zijn 
verkocht ingevolge de overeenkomst in kwestie.  

10.2. O’Neill is ongeacht de rechtsgrond nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade, waaronder mede verstaan 
omzetverlies, winstderving en verlies van goodwill.  
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10.3. De Klant vrijwaart O’Neill tegen vorderingen van derden met betrekking tot schade die verband houdt met door O’Neill geleverde 
Goederen of die op enige andere wijze verband houdt met de overeenkomst die tussen de Klant en O’Neill is gesloten. 

11 RETOURZENDINGEN 
11.1. De Klant dient O’Neill te informeren voordat er gebrekkige Goederen worden geretourneerd en de Klant mag geen retourzendingen 

versturen wanneer er geen retourzendingsautorisatie is afgegeven door O’Neill. Alle retourzendingen dienen vergezeld te gaan van 
een ingevuld retourformulier zoals bepaald door O’Neill, onder vermelding van het retourzendingsautorisatienummer. Alle Goederen 
die worden geretourneerd, worden door O’Neill opgehaald bij de Klant op een nader overeen te komen plaats en tijd. De Klant draagt 
er zorg voor dat de Goederen correct worden aangeboden, bij gebreke waarvan ter compensatie van kosten een toeslag van 25% 
wordt berekend van de overeengekomen prijs. 

11.2. Geretourneerde Goederen die geen gebreken vertonen worden niet geaccepteerd en door de klant onverkochte Goederen mogen niet 
worden geretourneerd tenzij anders overeengekomen. 

12 TERUGROEPEN VAN GOEDEREN 
12.1. Ingeval een der partijen kennisneemt van een gebrek in de geleverde Goederen (inclusief verpakking), dan dient de partij in kwestie 

onmiddellijk de andere partij in kennis te stellen van dit gebrek, onder vermelding van: 
 de aard van het gebrek; 
 de Goederen in kwestie; 
 alle andere informatie die van belang kan zijn. 
12.2. In dat geval is O’Neill gerechtigd al dan niet maatregelen te nemen zoals het stopzetten van leveringen, het blokkeren van voorraden 

(zowel op het terrein van de Klant als op het terrein van klanten van de Klant) en/of het terugroepen van Goederen. De Klant dient alle 
redelijke medewerking te verlenen aan de uitvoering van deze maatregelen.  

12.3. De Klant is gehouden alle informatie met betrekking tot feitelijk genomen maatregelen of eventueel te nemen maatregelen geheim te 
houden.  

13 CONTRACTBREUK EN ONTBINDING 
13.1. O’Neill is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:  
(a)  aan de Klant, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Klant aangevraagd of verleend of 

indien de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd  
(b) naar het redelijk oordeel van O’Neill lijkt dat de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen of anderszins niet (meer) 

kredietwaardig is; 
(c) de Klant, indien van toepassing, een door O’Neill toegekende kredietlimiet overschrijdt. 
 (d) de Klant de Goederen buiten de met O’Neill overeengekomen verkooppunten aanbiedt. 
13.2. Indien O’Neill  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt op basis van bovenstaande bepalingen is de Klant aan O’Neill een 

onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van de helft van de orderwaarde van de overeenkomst. 
13.3. Indien de Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in deze voorwaarden reeds prestaties ter uitvoering van de 

overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverlichting(en) geen voorwerp van 
ongedaanmaking zijn, tenzij O’Neill ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Die bedragen die O’Neill voor de ontbinding reeds 
heeft gefactureerd in verband met hetgeen O’Neill ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met 
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct 
opeisbaar. 

13.4. De Klant mag de overeenkomst niet ontbinden zonder toestemming van O’Neill die, indien verleend, geacht wordt verleend te zijn op 
de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Klant O’Neill zal vrijwaren tegen alle verliezen, schaden, vorderingen of gerechtelijke procedures 
die het gevolg zijn van een dergelijke ontbinding tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

13.5. In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn alle wederzijdse vorderingen per direct verschuldigd. 
14 INTELLECTUELE EIGENDOM 
14.1. De Klant zal zich te allen tijde onthouden van handelingen, die afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de 

reputatie van de merken van O’Neill. Overigens zal de Klant de merken van O’Neill slechts gebruiken voor zover hem dit rechtens is 
toegestaan.  

14.2. De Klant zal zich niet bedienen van aanduidingen, hieronder begrepen merken en handelsnamen, die gelijken op de merken en/of de 
handelsnaam van O’Neill. 

14.3. Het is de Klant niet toegestaan de aan hem geleverde Goederen op welke wijze dan ook te wijzigen, hieronder mede begrepen het 
wijzigen of verwijderen van aangebrachte merken, etc. 

15 GEEN DUUROVEREENKOMST 
15.1. Tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen, spreken O’Neill en de Klant uitdrukkelijk af dat iedere partij te allen tijde 

gerechtigd is om geen verdere orders te plaatsen, respectievelijk te accepteren van de andere partij, zonder dat enige 
schadevergoeding verschuldigd zal zijn (bijvoorbeeld voor gederfde winst of gemaakte investeringen), ongeacht hoe lang de relatie 
heeft geduurd, de afhankelijkheid van partijen en/of de verwachtingen die partijen mogen hebben gehad ten aanzien van mogelijke 
toekomstige orders en andere relevante omstandigheden. 

16 GEEN AFSTAND VAN RECHTEN 
16.1. De rechten en rechtsmiddelen van O’Neill ingevolge de overeenkomst zullen niet aan rechtskracht inboeten of vervallen en er zal 

geen afstand worden gedaan van desbetreffende rechten en rechtsmiddelen vanwege bijvoorbeeld het verlenen van uitstel door 
O’Neill, noch door enig verzuim of enige vertraging aan de zijde van O’Neill in de afdwinging of de uitoefening van desbetreffende 
rechten of rechtsmiddelen. 

17 GELDIGHEID 
17.1. Indien een of meerdere bepaling(en) nietig of vernietigbaar zijn, dan laat dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige 

bepalingen onverlet. 
18 TOEPASSELIJK RECHT 
18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de overeenkomst dient dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd. 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
18.2. Alle geschillen verband houdende met de (uitvoering van de) overeenkomst  tussen O’Neill en de Klant die niet in onderling overleg 

tussen partijen kunnen worden opgelost, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. O’Neill is gerechtigd 
om, in afwijking van het bovenstaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Klant is 
ingeschreven. 

 
 


