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Leverings- en betalingsvoorwaarden  Nederland 
 
 
1. Toepassingsgebied 

 
1.1 Onze leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: algemene voorwaarden) gelden 
uitsluitend in het zakelijke verkeer met bedrijven in de zin van § 14 BGB, publiekrechtelijke 
rechtspersonen of publiekrechtelijke instanties. 
 
1.2 Tenzij uitdrukkelijk een andere contractuele overeenkomst is gesloten, gelden in het kader 
van de contractuele relatie uitsluitend onze algemene voorwaarden. Andere regelingen, in het 
bijzonder de algemene bedrijfsvoorwaarden van de koper, zijn geen onderdeel van de 
overeenkomst, ook indien wij dit niet uitdrukkelijk hebben tegengesproken. 
 
1.3 Onze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten. In het kader van de huidige 
zakelijke relatie gelden deze ook voor toekomstige diensten, zelfs als deze niet uitdrukkelijk 
worden overeengekomen. 
 
1.4 Tenzij individueel andere contractuele afspraken zijn gemaakt, zijn onze offertes vrijblijvend 
en komt het daadwerkelijke contract pas door onze schriftelijke opdrachtbevestiging tot stand. 
De omvang van de dienst wordt definitief bepaald door middel van onze schriftelijke 
opdrachtbevestiging en eventuele bijlagen. Voor nevenafspraken en wijzigingen is onze 
schriftelijke bevestiging vereist, tenzij onze medewerker bevoegd is tot het maken van de 
nevenafspraken of wijzigingen. 
 
 
2. Verkoophulpmiddelen 
 
2.1 Verkoop- en presentatiehulpmiddelen die gratis aan de koper ter beschikking worden 
gesteld, blijven ons eigendom en kunnen op ieder moment worden teruggevorderd.  
 
2.2 Tijdens het gebruik van de verkoop- en presentatiehulpmiddelen door de koper is het 
daarmee verbonden risico voor rekening van de koper. De koper is verplicht de verkoop- en 
presentatiehulpmiddelen uitsluitend met onze goederen te vullen en moet ons de 
vervangingswaarde vergoeden indien de verkoop- en presentatiehulpmiddelen zoek of 
beschadigd raken.  
 
2.3 Het staat de koper in principe vrij om zelf de prijzen te bepalen voor de verkoop van Lamy-
producten aan eindverbruikers.  
 
 
3. Levering 
 
3.1 Leveringsverplichtingen gelden onder voorbehoud van een juiste en tijdige toelevering aan 
onszelf, tenzij een te late of onjuiste levering aan ons is ontstaan door onze eigen schuld. 
 
3.2 Voor overmacht of andere beperkingen die buiten onze invloedssfeer liggen, bijv. 
werkonderbrekingen, stakingen, blokkades, nationale verboden, problemen in de 
energievoorziening of het transport evenals bedrijfsstoringen enz. zorgen voor een verlenging 
van de termijnen, d.w.z. dat de gemaakte afspraken dienovereenkomstig worden verschoven. 
 
3.3 Met de overdracht van de levering aan de transporteur gaat het risico over op de koper. Dit 
geldt ook bij vrachtvrije levering.   
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3.4 Als de koper de aan hem volgens contract geleverde of beschikbaar gestelde goederen niet 
accepteert, kunnen wij hem een naleveringstermijn van 2 weken aanbieden. Indien de 
goederen na afloop van deze termijn nog niet worden geaccepteerd, zijn wij gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te eisen. Daarbij mogen wij 15% van 
het aankoopbedrag zonder bewijsvoering als schadevergoeding verlangen, ongeacht de 
mogelijkheid een hogere, aantoonbare schadevergoeding te kunnen eisen. 
 
Voor de reclamemiddelenafdeling Promotion Products geldt: 
 
3.5 Wij behouden met het oog op productietoleranties het recht van een meer- of 
minderlevering (alleen voor producten met reclameopdruk) van 10%. 
 
4. Ontvangst van de goederen 
 
4.1 De levering moet door de koper in ontvangst worden genomen, ook als deze incidenteel 
gebreken vertoont. De koper moet de goederen na aflevering onmiddellijk controleren en 
eventuele gebreken onmiddellijk schriftelijk aan ons doorgeven. Eventuele reclamaties moeten 
op de afleveringsbon worden aangegeven, die vervolgens onmiddellijk door de koper naar ons  
direct per fax of e-mail stuurt. Voor het overige wordt de onderzoeks- en reclamatieplicht van de 
koper bepaald door § 377 HGB. Bij aflevering van grotere hoeveelheden van dezelfde goederen 
kan de totale charge alleen als onaanvaardbaar worden afgewezen, indien de gebreken door 
middel van een erkende representatieve steekproefmethode zijn vastgesteld. 
 
4.2 Deelleveringen zijn toegestaan. 
 
4.3 De levering geldt als voldaan als het onderwerp van de levering voldoet aan de contractuele 
voorwaarden, of in het geval de levering door de koper vertraagd c.q. onmogelijk gemaakt 
wordt, wanneer wij melden dat de levering beschikbaar is. 
 
 
5. Betalingsvoorwaarden 
 
5.1 Onze facturen zijn uiterlijk 30 dagen na factuurdatum netto voor betaling opeisbaar. 
 
5.2 Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum garanderen wij een korting van 1% over het 
netto factuurbedrag, tenminste indien er geen andere opeisbare facturen van ons meer open 
staan.  
 
5.3 De betalingen moeten kostenvrij aan ons worden overgemaakt.  
 
5.4 Maatgevend voor het garanderen van de termijnen conform punt 5.1 en 5.2 is de dag dat de 
betaling bij ons moet zijn binnengekomen.  
 
5.5 Bij een te late betaling gelden de wettelijke voorschriften. Bovendien worden alle reeds 
opgestelde facturen (ook degene die van een valutadatum zijn voorzien) onmiddellijk opeisbaar. 
 
5.6 Betalingen dienen rechtstreeks aan ons te worden uitgevoerd. Vertegenwoordigers en 
buitendienstmedewerkers zijn niet incassogerechtigd.  
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5.7 Het is de koper niet toegestaan om bedragen in te houden, tenzij de tegenvordering waarop 
de inhouding berust bindend is vastgesteld en door ons wordt erkend. In dat geval mag de 
koper pas na afloop van een maand na de aankondiging van de vordering gebruik maken van 
het retentierecht. 
 
5.8 De verrekening is alleen met een door ons erkende of vastgestelde bindende vordering 
toegestaan. 
 
5.9 Als de koper in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd om na afloop van een termijn van twee 
weken, alle vorderingen opeisbaar te stellen. 
 
5.10 Indien na het afsluiten van de overeenkomst duidelijk wordt, dat de betalingen door de 
slecht uitgevoerde diensten van de koper in gevaar worden gebracht, kunnen wij gebruik maken 
van de rechten overeenkomstig § 321 van de Duitse BGB (onzekerheidsfactor). In dat geval zijn 
wij tevens gerechtigd alle niet-verjaarde vorderingen uit de huidige zakelijke relatie met de 
koper opeisbaar te stellen. Voor het overige heeft de onzekerheidsfactor betrekking op alle 
andere openstaande leveringen en diensten uit de zakelijke relatie met de koper. 
 
 
6. Verzending 
 
Voor de vakhandel geldt: 
 
onze prijzen gelden franco afnemer. Bij zendingen met een netto goederenwaarde vanaf € 
200,- is de verzending gratis en hoeven geen verpakkingskosten te worden betaald. Bij 
zendingen met een netto goederenwaarde onder € 200,- wordt een vast bedrag van € 12,- als 
verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen met een netto goederenwaarde tot € 100,- 
worden niet verzonden. Dit geldt uitgezonderd graveeropdrachten, die vermeerderd met de 
verzendkosten van € 12,- wel worden afgeleverd. Extra kosten voor het afhalen en/of de 
bezorging komen altijd voor rekening van de koper. Indien de koper de verzending als 
expresgoed verlangt, gaat het supplement tegenover de normale verzending ten laste van de 
koper. 
 
Voor de reclamemiddelenafdeling Promotion Products geldt: 
 
onze prijzen gelden af fabriek. Voor vrachtkosten, verzekeringskosten en verpakkingskosten 
brengen wij € 10,- per zending in rekening. 
 
 
7. Eigendomsvoorbehoud 
 
7.1 Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling van het 
aankoopbedrag heeft plaatsgevonden.  
 
7.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor alle andere eventuele aanspraken die wij op 
grond van de zakelijke relatie op de koper hebben, ongeacht op welke rechtsgrond deze 
berusten. 
 
7.3 Het opnemen van afzonderlijke vorderingen op een lopende factuur evenals de 
saldovereffening en erkenning hebben geen invloed op het eigendomsvoorbehoud.  
 
7.4 Wij zijn gerechtigd, alle goederen onder voorbehoud reeds bij het achterwege laten van een 
betaling terug te vorderen; de koper is verplicht die goederen onmiddellijk bij het eerste verzoek 
aan ons terug te geven. Terugname van de verkochte goederen houdt automatisch in dat de 
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overeenkomst wordt ontbonden. De koper garandeert ons, dat wij op ons verzoek te allen tijde 
binnen de gebruikelijke openingstijden ongehinderd toegang krijgen tot de door ons geleverde 
goederen, om de door ons geleverde goederen af te halen, zonder dat eventuele goederen 
hieraan worden onttrokken of de terugname wordt geblokkeerd. Alle kosten die in verband met 
de terugname van de goederen ontstaan, komen voor rekening van de koper. 
 
7.5 Wij zijn na terugname van de goederen bevoegd deze te controleren en te beoordelen. 
Indien sprake is van een opbrengst wordt deze opbrengst, onder aftrek van de kosten voor de 
terugname en beoordeling, aan de koper uitbetaald.   
 
7.6 De koper is verplicht de voorbehoudsgoederen zorgvuldig te behandelen en deze voor 
eigen rekening tegen beschadiging, vernieling, vernietiging of verdwijning tegen de 
dienovereenkomstige nieuwwaarde te verzekeren.  
 
7.7 De koper is gerechtigd de goederen, na een correcte afhandeling van de 
koopovereenkomst, door te verkopen. Het verpanden evenals de overdracht van het 
eigendomsrecht van de goederen aan derden is niet toegestaan. Indien de goederen worden 
doorverkocht, moet de koper op voorhand afstand doen van de op zijn koper bestaande 
vordering ter hoogte van het openstaande factuurbedrag, zonder dat daarvoor een aparte of 
een uitdrukkelijke akte van afstand nodig is. Deze akte van afstand nemen wij hierbij aan. 
Totdat de vordering is geïnd blijft de koper, ook nadat afstand is gedaan, verantwoordelijk. 
Onze bevoegdheid de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij zijn echter 
verplicht, de vordering niet zelf te innen, zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen uit de 
ontvangen inkomsten voldoet, geen betalingsachterstand heeft en in het bijzonder geen 
verzoek tot het opstarten van een insolventieprocedure wordt gestart of de betalingen worden 
gestaakt. Als dat echter wel het geval is, moet de koper op ons verzoek aan de derden bekend 
maken dat hij afstand doet en ons alle vereiste inlichtingen verstrekken en de bijbehorende 
documenten overhandigen. Overigens bewaart de koper het geïnde geld voor ons. Wij zullen de 
door ons verstrekte waarborgen in zoverre vrijgeven, als hun waarde de te verzekeren 
vorderingen met meer dan in totaal 20% overstijgt. Wij mogen zelf bepalen welke waarborgen 
worden vrijgeven. 
 
 
8. Garantie  
 
8.1 Indien conform de wettelijke voorwaarden aanspraak op de garantie wordt gemaakt, berust 
de keuze bij ons of wij nieuwe goederen leveren of de geleverde goederen herstellen.  
 
8.2 Het eigendomsvoorbehoud (punt 7) geldt ook voor de in verband met vervanging 
noodzakelijke vervangende onderdelen. 
 
8.3 De koper moet ons een bepaalde tijd en voldoende gelegenheid geven om het herstel uit te 
kunnen voeren, anders kunnen wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de daaruit 
resulterende gevolgen worden gesteld. 
 
8.4 Indien de reclamatie gerechtigd is, komen de directe kosten voor het herstel c.q. de kosten 
voor de levering van het vervangende onderdeel evenals de bijbehorende verzendkosten voor 
onze rekening. Bij leveringen buiten de Bondsrepubliek Duitsland zijn de totaal te dragen kosten 
beperkt tot de hoogte van de waarde van de opdracht. 
 
8.5 Wanneer de gebreken mede door schuld van de koper zijn veroorzaakt, vooral omdat hij 
niet aan zijn verplichting tot het voorkomen c.q. beperken van de schade heeft voldaan, kunnen 
wij voor het herstel een dienovereenkomstige schadevergoeding in verband met het mede 
veroorzaken van de schade bij de koper in rekening brengen. 
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8.6 De koper heeft naar keuze het recht terug te treden uit de overeenkomst, indien – met 
inachtneming van de wettelijke uitzonderingen – hij ons een passende termijn voor de kans tot 
herstel heeft gegeven en deze termijn zonder een eventueel herstel is verstreken. Indien geen 
sprake is van een wezenlijk gebrek, heeft de koper alleen recht op een vermindering van het 
aankoopbedrag. 
 
8.7 Tenzij anders is overeengekomen, verjaren de aanspraken van de koper, die in verband 
met de levering van de goederen – uit welke rechtsgrond dan ook – ontstaan, uiterlijk één (1) 
jaar na aflevering. 
 
 
9. Aansprakelijkheid 
 
9.1 Wij zijn alleen aansprakelijk, ook in geval van schade door schending van onze plichten bij 
contractonderhandelingen, ongeacht op welke rechtsgrond dan ook – in het bijzonder voor 
schade die niet aan het geleverde product zelf is ontstaan – indien sprake is van opzet, 
opzettelijke schending van wezenlijke contractuele plichten, grove nalatigheid van afdelingen of 
leidinggevende medewerkers, dodelijk of levensgevaarlijk letsel door schuld, schade aan de 
gezondheid, het op slinkse wijze verzwijgen van gebreken, waarborgen bij afwezigheid van 
gebreken, gebreken, voor zover wij hiervoor op grond van de wet inzake 
productaansprakelijkheid aansprakelijk zijn. 
 
9.2 Bij schending van wezenlijke contractuele plichten zijn wij ook in geval van grove nalatigheid 
van niet-leidinggevende medewerkers evenals bij geringe nalatigheid aansprakelijk. In geval 
van geringe nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de contractspecifieke, redelijkerwijs 
te voorziene schade. Van fundamentele contractuele plichten in bovenstaand verband is sprake 
wanneer de aansprakelijkheid betrekking heeft op een verplichting, die in verband met een 
correcte uitvoering van de overeenkomst in ieder geval mogelijk is en waarbij de koper erop 
mag vertrouwen dat deze wordt opgevolgd. 
 
9.3 Iedere verdere aansprakelijkheid – uit welke rechtsgrond dan ook – in het bijzonder voor 
vervanging van schade die niet aan de levering is ontstaan, is uitgesloten. 
 
9.4 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebreken die 
uitgesloten zijn van garantie. 
 
 
10. Retourneren van goederen 
 
10.1 Het retourneren van goederen, zonder dat daarbij aanspraak op garantie wordt gemaakt, 
is alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogelijk. Zo niet, dan kan de 
retourzending worden geweigerd. 
 
10.2 Bij een goedgekeurde retourzending zijn wij gerechtigd eventuele kosten voor reparatie of 
het opnieuw vervaardigen van goederen, evenals een bewerkingstoeslag van 10% op het terug 
te betalen bedrag in mindering te brengen. Lamy-producten, die niet in de voor de 
retourzending geldende prijslijsten zijn opgenomen, kunnen niet geruild of terugbetaald worden. 
 
 
11. Gebruik van het merk LAMY 
 
11.1 Wij zijn eigenaar van het bedrijfsmerk “LAMY“. Het woord “LAMY“ en de vermelding 
“LAMY“ zijn geregistreerde merknamen van LAMY. De productnamen van de LAMY-producten 
zijn hoofdzakelijk geregistreerde merknamen van LAMY. Het is de koper niet toegestaan het 
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merk “LAMY“ of de vermelding “LAMY“ voor andere doeleinden dan de aanduiding van de aan 
hem geleverde originele LAMY-producten te gebruiken of deze zelf als merk aan te melden.  
 
11.2 Ieder ander gebruik, in het bijzonder het gebruik van “Lamy“ of “LAMY“ als onderdeel van 
zijn bedrijf, voor de aanduiding van zijn zakelijke activiteiten, voor de registratie van een 
domein, als internetadres of als onderdeel van een internetadres, het gebruik van de 
aanduiding voor eigen producten of producten van derden, de presentatie of verpakking 
hiervan, of het gebruik van een identiek of vergelijkbaar teken, is de koper ten strengste 
verboden.  
 
11.3 Wij kunnen een schending van de aanduidings- en merkrechten niet dulden en behouden 
ons het recht voor de zakelijke relatie met de koper in dat geval met onmiddellijke ingang te 
beëindigen. Bovendien zullen wij in dergelijke gevallen alle noodzakelijke juridische stappen en 
maatregelen treffen, om deze overtredingen te vervolgen of gerechtelijk te laten vervolgen. Wij 
zijn in dergelijke gevallen gerechtigd van de koper een schadevergoeding conform de wettelijke 
bepalingen te verlangen, waarbij ook de kosten voor de gerechtelijke vervolging voor rekening 
van de koper komen. Bij strafrechtelijk relevante handelingen van de koper wordt een 
strafrechtelijke procedure gestart. 
 
 
12. Goedgekeurde verkooppartners 
 
12.1 Wij leveren ons vakhandelsassortiment uitsluitend aan verkooppartners, die aan de onder 
punt 13 beschreven kwalitatieve eisen voldoen (selectieve verkoop).  
 
12.2 De actieve wederverkoop van Lamy-producten door de verkooppartners aan zakelijke 
wederverkopers met als doel een verdere wederverkoop is alleen toegestaan, indien ook zij 
voldoen aan de eisen conform punt 13 en door ons worden bevoorraad. De verkooppartner kan 
bij ons opvragen of een wederverkoper aan deze voorwaarden voldoet.   
 
12.3 De verkooppartner is verplicht om de afzet actief te stimuleren, vooral omdat wij hem door 
een actieve merkcommunicatie en een dienovereenkomstige presentatie in de reguliere 
speciaalzaken zoveel mogelijk bij de afzet van Lamy-producten ondersteunen. 
 
 
13. Kwalitatieve eisen aan de verkooppartner 
 
13.1 De verkooppartner betrekt de Lamy-producten voor zakelijke doeleinden onder zijn eigen 
naam en voor eigen rekening. 
 
13.2 Als de verkooppartner een stationaire winkel (winkel) heeft, moeten de Lamy-producten in 
de juiste diepte en breedte van het assortiment worden gepresenteerd tijdens de lokale 
kantooruren in overeenstemming met de volgende voorschriften. 
 
13.3 De schrijfbenodigdheden moeten op normaal papier getest kunnen worden. Afhankelijk 
van de doelgroep c.q. verkooplocatie (school- of kantoorbenodigdheden enz.) moet daarnaast 
een passend aanbod aan complementaire productgroepen beschikbaar zijn, ongeacht of de 
verkooplocatie tot één of meerdere doelgroepen is beperkt (speciaalzaak voor 
schoolbenodigdheden, kantoorbenodigdheden e.d.) of wanneer het een speciale afdeling in een 
warenhuis betreft. 
 
13.4 De assortimentsgroepen van Lamy-producten (Signature Writing, Modern Writing, Young 
Writing enz.) moeten, al naargelang de geldende catalogus) in gebruikelijke hoeveelheden op 
voorraad worden gehouden (d.w.z. de behoefte voor 14 dagen bij een gebruikelijke vraag).  
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13.5 De verkooppartner heeft ervaren en daarvoor opgeleide vakmensen voor de verkoop van 
de Lamy-producten in dienst, die een uitgebreide kennis van de aangeboden producten onder 
het merk LAMY en de nodige bedrijfsmatige en productgerelateerde parameters hebben. De 
verkooppartner garandeert dat gedurende de openingstijden doorlopend ten minste één van 
deze medewerkers als aanspreekpunt voor de consumenten beschikbaar is. 
 
13.6  De verkooppartner moet zijn winkel gedurende de ter plaatse gebruikelijke openingstijden 
geopend hebben. 
 
 
14. Internethandel 
 
14.1 De verkooppartner is gerechtigd, de Lamy-producten behalve in de winkel ook online te 
verkopen. 
 
14.2 In geval van een online-verkoop garandeert de verkooppartner dat alle wettelijke 
bepalingen in acht worden genomen, in het bijzonder ten aanzien van e-commerce, ten aanzien 
van een eerlijke concurrentie, overeenkomsten op afstand, kredietovereenkomsten met 
verbruikers, privacybepalingen en de colofon-plicht evenals de algemene bedrijfsvoorwaarden 
en activiteiten van telediensten. 
 
14.3 Voor het maken van een vergelijking van de online-handel met de handel uit de reguliere 
verkoop evenals het garanderen van de belangen van de consument is de verkooppartner 
verplicht om bij de online-verkoop bovendien:   
 
14.3.1 om online verkoop zo in te richten dat het overeenkomt met verkoop via een stationaire 
winkel en het merkimago van LAMY. Dit bevat: 
 
14.3.1.1 een kwalitatief hoogwaardig, telefonisch productadvies geven evenals de per e-mail 
ontvangen correspondentie zo snel mogelijk, d.w.z. binnen 1 werkdag na ontvangst 
beantwoorden;  
 
14.3.1.2 een onmiddellijke levering van het online-aanbod garanderen, zodat de leveringstijden 
van der online verkochte producten niet langer zijn dan die van de in de winkel verkochte 
producten; 
 
14.3.1.3 de contractproducten niet gelijktijdig naast andere goederen, vooral naast “onbekende 
producten“ of producten van een lager kwaliteitsniveau op een website weergeven (bijv. met 
een testresultaat van de “Stiftung Warentest” (Stichting Warentest), dat slechter dan 
“acceptabel“ is). Bij de weergave van Lamy-producten op de website van de verkooppartner 
moet in het belang van een duidelijke merkvoering bovendien een duidelijke scheiding en 
afbakening van de presentatie van de producten van andere merkfabrikanten (concurrerende 
producten) worden gemaakt. Ter illustratie van de producten moeten de door “Lamy online“ in 
de LAMY Mediabase beschikbaar gestelde dia’s of tenminste gelijkwaardige afbeeldingen 
worden gebruikt; 
 
14.3.1.4 geen internet-domeinnaam te registreren en/of gebruiken, die een onderdeel van het 
merk “LAMY“ (geheel of gedeeltelijk) of afleidingen hiervan bevat. Dit geldt ook voor namen, die 
lijken op “LAMY“ en/of in strijd zijn met onze merkrechten, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk 
voorafgaande toestemming (goedkeuring) hebben verleend; 
14.3.1.5 garanderen dat het domein en de naam van de shop, de presentatie van de 
contractproducten op de website, de omgeving (frames) en het totaalbeeld van de website van 
kwalitatief hoogwaardige kwaliteit en vergelijkbaar met de vormgeving in de reguliere winkel 
zijn. Daarvoor moet het online-aanbod - net als in de reguliere winkel - geheel overeenkomen 
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met de in de winkel aangeboden Lamy-collectie. Bij de producten moet ten minste die informatie 
worden opgenomen, die in de officiële Lamy-catalogus met deze producten staat. Bovendien 
moet het merklogo “LAMY“ (DE-merk 302010005441) worden opgenomen, evenals een link 
naar de URL “www.lamy.com“; 
 
14.3.1.6 een hoge functionaliteit van de website en een overzichtelijke opbouw van de site 
garanderen; 
 
14.4 De verkooppartner heeft de mogelijkheid om de Lamy-producten via internetsites van 
derden te verkopen, tenminste indien zij aan de eisen voor de online-verkoop conform de 
maatstaven van de hiervoor genoemde criteria voldoen. De verkoop via 
verkoopplatformen/veilingsites op internet (bijv. eBay), vooral in de vorm van “veilingen“ of 
andere specifieke aanbiedingen (“directe aankoop“) voldoet volgens de huidige stand van de 
opbouw van de platforms niet aan bovengenoemde criteria. In het bijzonder worden de 
aanbiedingen niet in de context van het complete productassortiment gepresenteerd.  
 
 
15. Algemene regels  
 
15.1 De verkooppartner is verplicht op ons verzoek onmiddellijk informatie over zijn omzet in de 
reguliere winkel te verstrekken (punt 14.3) en dit door passende documenten (bestelformulieren 
e.d.) te bewijzen. 
 
15.2 Wij kunnen de leveringen om belangrijke redenen stopzetten. Van een belangrijke reden is 
in het bijzonder sprake, indien  
 
15.2.1 een van de partijen een insolventieprocedure start en/of de uitvoering van een 
insolventieprocedure wegens gebrek aan voldoende grote hoeveelheden wordt afgewezen;  
 
15.2.2 bij derden in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst wordt bezorgd;  
 
15.2.3 contractuele plichten, vooral zoals genoemd onder punt 13 en 14, ondanks eerdere 
aanmaningen toch regelmatig voortgezet en/of herhaaldelijk geschonden worden;  
 
15.2.4 de minimale afname conform punt 14.3 niet wordt gehaald. 
 
15.3 Door het stopzetten van de leveringen blijft de werkzaamheid van alle overige 
rechtshandelingen, in het bijzonder de werkzaamheid van bestellingen die al bevestigd zijn, 
onaangetast. 
 
15.4 Persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen. 
 
15.5 Indien afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden onwerkzaam zijn, blijven 
de overige bepalingen normaal van kracht. 
 
15.6 De bevoegde rechtelijke instantie bij alle uit de contractverhouding voorvloeiende 
geschillen is de hoofdvestiging van LAMY. LAMY behoudt zich het recht voor in beroep te gaan 
bij de wettelijk bevoegde rechtbank van de klant. 
 
15.7 Op deze voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van 
CISG van toepassing. 
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