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Algemene Voorwaarden van MagicWood B.V. 
 
Artikel 1 – Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 
onder: 

a. Algemene Voorwaarden: deze 
algemene voorwaarden van 
MagicWood; 

b. Dag: kalenderdag; 
c. Goederen: Hout-, plaat- en 

bouwmaterialen in de ruimste zin van 
het woord, alsmede alle andere zaken 
die binnen de activiteiten van 
MagicWood vallen, alsmede diensten 
welke door MagicWood aan de Koper 
worden geleverd; 

d. Koper: Iedere (rechts)persoon met wie 
MagicWood een Overeenkomst 
aangaat, dan wel aan wie MagicWood 
een aanbieding doet; 

e. MagicWood: MagicWood B.V. 
gevestigd aan de Sprendlingenstraat 
22, 1e verdieping direct rechts met 
postcode 5061 KN te Oisterwijk, 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 75544814. 
Haar activiteiten zijn een groothandel 
in hout en plaatmateriaal drijven en het 
im- en exporteren van hout, alsmede 
het voeren van een (groot)handel in 
hout en bijbehorende goederen; 

f. Overeenkomst: iedere verbintenis die 
tussen de Koper en MagicWood tot 
stand komt. 

 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op alle (rechts)handelingen 
van MagicWood, zoals 
aanbiedingen/offertes, 
Overeenkomsten of aanvaardingen 
van opdrachten in het kader van 
(raam)overeenkomsten. Elk aanbod of 
elke offerte vindt plaats onder 
toepasselijkverklaring van deze 
Algemene Voorwaarden, zowel op de 
offerte en de acceptatie daarvan als op 
de aldus tot stand gekomen 
Overeenkomst. 

2. Door het doen aanvragen, vragen om 
offertes en het sluiten van een 
Overeenkomst, erkent de Koper met 
deze Algemene Voorwaarden bekend 
te zijn en met deze Algemene 
Voorwaarden in te stemmen. 

3. De algemene (inkoop)voorwaarden 
van de Koper worden hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. De 

voorwaarden van MagicWood 
prevaleren ook boven de eventuele 
algemene voorwaarden van de Koper 
indien MagicWood de toepasselijkheid 
daarvan niet uitdrukkelijk heeft 
afgewezen. 

4. Afwijking van deze Algemene 
Voorwaarden is slechts mogelijk indien 
zulks schriftelijk is overeengekomen 
met MagicWood en schept voor 
toekomstige Overeenkomsten geen 
precedent. 

Artikel 3 – Aanbiedingen en bevestigingen 
 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn 
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen 
met MagicWood. 

2. Indien niet binnen twee dagen 
schriftelijk met instemming van beide 
partijen de juistheid van de inhoud van 
de opdrachtbevestiging wordt betwist 
door een van de partijen, zijn zowel 
MagicWood als de Koper hieraan 
gebonden.  

3. De opdrachtbevestiging wordt geacht 
de opdracht juist en volledig weer te 
geven. 

4. Indien in de acceptatie van de 
opdracht wordt voorbehouden of 
wijzigingen ten opzichte van de offerte 
worden aangebracht, komt de nieuwe 
Overeenkomst pas tot stand, indien 
MagicWood schriftelijk aan de Koper 
bericht heeft met deze afwijking in te 
stemmen. 

5. Het vorige lid is niet van toepassing 
wanneer het gaat om wijzigingen ten 
opzichte van de offerte van meer of 
minder dan 5%. 

6. Eventueel later gemaakte aanvullende 
afspraken of wijzigingen in de 
opdracht, alsmede afspraken of 
toezeggingen door MagicWood, 
binden MagicWood slechts indien zij 
schriftelijk door MagicWood zijn 
bevestigd. 

7. Indien MagicWood ondanks het 
ontbreken van een geaccepteerde, 
doch verzonden offerte een aanvang 
maakt met de uitvoering van de 
werkzaamheden, dan worden die 
werkzaamheden geacht plaats te 
vinden op grond van de verzonden 
maar niet ondertekende offerte als 
ware opdrachtbevestiging met 
toepassing van deze Algemene 
Voorwaarden. 
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8. Indien een aanbieding niet leidt tot het 
tot stand komen van een 
Overeenkomst is MagicWood 
niettemin gerechtigd alle kosten die zij 
heeft gemaakt om zijn aanbieding te 
kunnen verstrekken in rekening te 
brengen aan de Koper. 

9. MagicWood behoudt zich het recht 
voor bestellingen en/of opdrachten 
en/of orders zonder opgaaf van 
redenen te weigeren. 

10. In offertes van MagicWood genoemde 
levertijden en andere door MagicWood 
te verrichten prestaties genoemde 
termijnen zijn indicatief; overschrijding 
ervan geeft de Koper geen aanspraak 
op enige remedie, zoals 
schadevergoeding of ontbinding van 
de Overeenkomst. 

 
Artikel 4 – Intellectueel eigendomsrecht 
 

Alle intellectuele eigendomsrechten 
inzake door MagicWood uitgebrachte 
aanbiedingen en door MagicWood 
geleverde tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen, merken, 
productspecificaties, ontwerpen, 
vormgeving, programmatuur en 
dergelijke zijn door MagicWood 
voorbehouden, zijn onderworpen aan 
het auteurs- of modellenrecht van 
MagicWood en blijven haar eigendom, 
ook al zijn daarvoor kosten in rekening 
gebracht door de Koper. De Koper 
verklaart door het aangaan van een 
Overeenkomst zich te zullen 
onthouden van iedere inbreuk op de 
intellectuele eigendomsrechten van 
MagicWood, ook wanneer geen 
deponering van rechten heeft 
plaatsgevonden, en zich in te zullen 
spannen inbreuk door anderen te 
voorkomen dan wel te beëindigen.  

 
Artikel 5 – Prijzen 
 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, 
zijn de prijzen van MagicWood: 

a. vermeld in euro; 
b. gebaseerd op de tijdens de offerte 

respectievelijk orderdatum geldende 
hoogte van de inkoopprijzen; 

c. gebaseerd op kosten van de levering; 
d. exclusief BTW en eventuele andere 

belastingen; 
e. inclusief eventuele kosten van 

verpakking, in- en uitlading, vervoer en 
verzekering. 

 

Artikel 6 – Levering en risico 
 

1. De wijze van vervoer voor de levering 
geschiedt naar keuze van MagicWood. 

2. Bij de levering is MagicWood verplicht 
de Goederen te vervoeren tot waar het 
voertuig over een bereikbaar 
(gemaakt) terrein kan komen. De 
Koper is verplicht zorg te dragen voor 
een goede bereikbaarheid en verplicht 
de Goederen aldaar in ontvangst te 
nemen en direct te lossen. Blijft de 
Koper hiermede in gebreke, dan 
komen de daardoor ontstane kosten 
voor zijn rekening. 

3. De Koper draagt er zorg voor dat 
MagicWood tijdig beschikt over alle 
voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde (technische) 
informatie, gegevens, vergunningen, 
ontheffingen en/of beschikkingen. De 
Koper is verantwoordelijk voor de 
juistheid en volledigheid van deze 
(technische) informatie, gegevens, 
vergunningen, ontheffingen en/of 
beschikkingen. 

4. De Koper is verantwoordelijk voor de 
toestand van de gebouwen/locaties 
waar, waarin, of waarop het werk moet 
worden verricht, alsmede voor de 
omstandigheden die de uitvoering van 
het werk verhinderen of ernstig 
belemmeren. De Koper is verplicht 
MagicWood en haar personeel tijdig 
voor gevaarlijke situaties te 
waarschuwen. 

5. De Koper draagt er zorg voor dat op 
de locatie waar het werk moet worden 
verricht MagicWood tijdig, kosteloos 
en bij voortduring kan beschikken over 
de benodigde (nuts)voorzieningen, 
zoals elektriciteit, (drink)water, gas, 
perslucht en 
aansluitingsmogelijkheden voor 
elektrische gereedschap/machines. 

6. De Koper is buiten de werktijden van 
MagicWood verantwoordelijk voor de 
goederen van MagicWood, zoals 
materialen, werktuigen, of 
gereedschappen, die op het werk zijn 
aangevoerd. 

7. Het molestrisico komt steeds ten laste 
van de Koper. 

8. Levering op keur der directie geschiedt 
uitsluitend indien deze door de Koper 
schriftelijk is bedongen en door 
MagicWood schriftelijk is 
geaccepteerd. De keuring dient te 
geschieden binnen twee werkdagen 
na ontvangst van de geleverde 
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Goederen. De keuring dient tevens te 
geschieden door een daartoe bevoegd 
persoon aan de zijde van de Koper. 

9. MagicWood kan keur der directie 
verlangen alvorens tot verzending of 
bewerking van de Goederen over te 
gaan. De keuring dient te geschieden 
binnen twee werkdagen nadat 
MagicWood zijn verlangen daartoe 
kenbaar heeft gemaakt. 

10. Indien is overeengekomen dat de 
Goederen op rechtstreekse aanvoer 
uit het buitenland zullen worden 
geleverd, is het risico van niet goede – 
zowel kwantitatief als kwalitatief-, niet 
tijdige en geen aankomst, alsmede het 
risico van en tijdens de aanvoer 
geheel voor rekening van de Koper. 

11. Tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen zal de gebruikelijke 
verpakking door MagicWood niet 
worden teruggenomen. Meermalen 
bruikbare emballage wordt 
teruggenomen, zoals bepaald in artikel 
7 van deze Algemene Voorwaarden. 

 
Artikel 7 – Emballage 
 

Meermalen bruikbare emballage wordt 
door MagicWood in rekening gebracht. 
Indien de emballage niet in 
beschadigde staat, dan wel emballage 
die niet door MagicWood berekend 
dan wel geleverd is, dan wel 
emballage is die direct door 
MagicWood wordt meegenomen na 
aflevering van de Goederen, maakt 
MagicWood een creditfactuur op voor 
de emballage. 

 
Artikel 8 – Leveringstijden 
 

1. De levertijd wordt door MagicWood zo 
nauwkeurig mogelijk benaderd, doch 
kan alleen beschouwd worden als een 
streefdatum / -periode en uitdrukkelijk 
niet als een fatale termijn. De levertijd 
is vastgesteld op de voorwaarde dat 
de omstandigheden dezelfde blijven 
als ten tijde van het sluiten van de 
Overeenkomst. 

2. In geval van vertraging van de levering 
doordat de onder lid 1 van dit artikel 
bedoelde omstandigheden zich 
wijzigen, wordt de levertijd verlengd 
met de tijdsduur van deze vertraging. 
MagicWood zal de wederpartij tijdig op 
de hoogte stellen van een eventuele 
vertraging. Vertraagde levering geeft 
de Koper niet het recht een remedie 

toe te passen, zoals een 
schadevergoeding of ontbinding van 
de Overeenkomst. 

3. Indien een door MagicWood 
geaccepteerde bestelling niet 
uitgeleverd kan worden om welke 
reden dan ook, kan MagicWood de 
Koper een redelijk alternatief 
aanbieden. Indien de Koper met het 
aangeboden alternatief niet instemt, 
heeft MagicWood het recht zonder 
rechtelijke tussenkomst de ontbinding 
in te roepen van dat deel van de 
Overeenkomst dat niet (meer) kan 
worden uitgevoerd. MagicWood is voor 
het niet, dan wel niet volledig, 
uitleveren van de bestelling niet 
aansprakelijk. 

4. De Koper heeft geen recht op enige 
remedie, zoals schadevergoeding of 
ontbinding, bij een eventuele 
overschrijding van de begrote levertijd. 
Wegens overschrijding van de levertijd 
kan de Koper de order niet annuleren 
of de ontvangst en/of betaling van de 
Goederen weigeren. 

 
Artikel 9 – Aanvaarding en reclame 
 

1. De controle op de aard, kwaliteit en 
conditie van het geleverde berust bij 
de Koper. Indien niet na 1 (een) dag 
na ontvangst van de factuur omtrent 
het afgeleverde wordt gereclameerd, 
zijn de hoeveelheden – op 
vrachtbrieven, afleveringsbonnen of 
dergelijke documenten – als juist 
erkend. 

2. Reclames omtrent eventuele gebreken 
of beschadigingen moeten door de 
Koper op het ontvangstbewijs worden 
aangetekend en schriftelijk zijn 
vastgelegd. 

3. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van 
de overeengekomen specificaties 
dienen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, 
door de Koper bij MagicWood 
schriftelijk te zijn ingediend met een zo 
nauwkeurig mogelijke opgave van de 
aard en de grond van de klacht. Na het 
verstrijken van deze termijn worden 
dergelijke klachten niet meer in 
behandeling genomen en dan is 
sprake van verval van enig recht. 

4. Reclames over facturen dienen 
eveneens en op straffe van verval van 
enig recht schriftelijk te worden 
ingediend binnen 7 dagen na 
verzenddatum van de factuur. 
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5. De Koper heeft geen recht op reclame 
meer als de door hem gekochte 
Goederen welke voor hem en/of door 
hem worden gezaagd, respectievelijk 
bewerkt voor het zagen, geen 
aanleiding tot het indienen van 
kwaliteits- of specificatiereclame 
geven. 

6. Geen reclames worden geaccepteerd 
op Goederen, welke aangebroken zijn, 
respectievelijk geheel of gedeeltelijk 
zijn verwerkt. 

7. Reclames geven de Koper geen recht 
om zijn betaling op te schorten, terwijl 
verrekening uitdrukkelijk wordt 
uitgesloten. 

8. Indien de reclame gegrond is, zal 
MagicWood naar haar keuze hetzij 
een billijke schadevergoeding betalen 
van ten hoogste de factuurwaarde van 
het gereclameerde deel van de 
geleverde Goederen, hetzij de 
Goederen vervangen na terugzending 
van de oorspronkelijk geleverde 
Goederen. Tot verdere 
schadevergoeding kan MagicWood 
niet verplicht worden. 

 
Artikel 10 – Annulering en retournering 
 

1. Retourzendingen zonder voorafgaand 
schriftelijk overleg met en goedkeuring 
van MagicWood worden niet 
geaccepteerd. 

2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte, 
beschadigde en verpakte goederen, 
waarvan de verpakking ontbreekt of is 
beschadigd, kunnen nimmer worden 
geretourneerd. 

3. Retournering van geleverde Goederen 
vindt plaats voor rekening en risico van 
de Koper. 

4. Annulering van de Overeenkomst kan 
tot 14 (veertien) dagen voor de 
afgesproken leverdatum. Indien de 
Koper de Overeenkomst annuleert is 
hij aan MagicWood een 
schadevergoeding verschuldigd van 
15% van hetgeen hij bij de uitvoering 
van de Overeenkomst had moeten 
betalen. Van het percentage van 15% 
kan door MagicWood worden 
afgeweken wanneer zij aannemelijk 
kan maken dat haar schade groter is, 
in welk geval zij tevens aanspraak kan 
maken op betaling van het meerdere. 

5. Van het percentage van 15% uit het 
vorige lid kan altijd worden afgeweken 
door MagicWood indien zij maatwerk 
heeft verricht. In dat geval kan 

MagicWood immer aanspraak maken 
op het bedrag dat zij reeds in rekening 
heeft gebracht voor het betreffende 
maatwerk. 

  
Artikel 11 – Kwaliteit 
 

1. MagicWood verbindt zich jegens de 
Koper om hem de Goederen te 
leveren in de omschrijving, kwaliteit en 
hoeveelheid als nader in de (eventueel 
later gewijzigde) offerte omschreven. 
De feitelijke levensduur van het 
geleverde kan nimmer worden 
gegarandeerd. 

2. MagicWood staat er niet voor in, dat 
de Goederen geschikt zijn voor het 
doel waarvoor de Koper deze wil 
bestemmen, zelfs niet indien dit doel 
aan MagicWood kenbaar is gemaakt. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
overeengekomen, wordt kwaliteit 
geleverd welke in overeenstemming 
met hetgeen in de handel in betrokken 
goed normaal en gebruikelijk is, en 
worden wat afmetingen, aantal en 
dergelijke per handelseenheid betreft, 
de normale handelsgebruiken als 
overeengekomen beschouwd. 

 
Artikel 12 – Beperking van de 
aansprakelijkheid 
 

1. Na het tijdstip van levering van de 
Goederen is MagicWood niet meer 
aansprakelijk voor gebreken aan deze 
Goederen. MagicWood is niet 
aansprakelijk na het tijdstip van 
levering van de Goederen indien en 
voor zover de aansprakelijkheid niet 
berust op grond van deze Algemene 
Voorwaarden of anderszins.  

2. Is MagicWood krachtens het bepaalde 
in lid 1 van dit artikel aansprakelijk, 
dan is zij slechts gehouden tot 
vergoeding van de door de Koper 
dientengevolge geleden directe 
materiële schade tot een bedrag van 
maximaal de factuurwaarde van de 
Goederen. MagicWood is nimmer 
aansprakelijk voor indirecte kosten en 
indirecte schade, waaronder in ieder 
geval, doch niet uitsluitend wordt 
verstaan: gevolgschade, 
bedrijfsschade, productieverlies, 
omzet- of winstderving of 
waardevermindering, op enigerlei wijze 
verband houdende met, dan wel 
veroorzaakt door een aan MagicWood 
toe te rekenen gebrek. 
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3. MagicWood is jegens de Koper tevens 
niet aansprakelijk, uit welke hoofde 
dan ook: 

a. voor fouten en afwijkingen van 
prijs, afbeeldingen, 
tekeningen, sterkteklassen en 
vermeldingen van maten en 
gewichten in prijscouranten bij 
(vrijblijvende) offertes en/of 
orderbevestigingen; 

b. voor schade die het gevolg is 
van werkzaamheden die de 
Koper tegen het advies van 
MagicWood in wil (doen) 
verrichten of beletten; 

c. voor schade die het gevolg is 
van het onbewerkt / 
onbehandeld / onverwerkt 
laten of onjuiste bewerking / -
behandeling / verwerking - 
waaronder begrepen 
onvoldoende / onjuist 
onderhoud – door de Koper 
van geleverde en/of geplaatste 
materialen die voor het 
behoud daarvan verdere 
bewerking / behandeling nodig 
hebben; 

d. voor schade die het gevolg is 
van het ‘werken’ van de 
Goederen of andere  
natuurlijke kenmerken van de 
Goederen. 

e. voor schade in welke vorm 
dan ook en hoe ook genaamd 
die het gevolg is van oorzaken 
die MagicWood niet kende 
noch behoorde te kennen ten 
tijde van het plaatsen van de 
goederen zoals, doch niet 
uitsluitend: 

i. verkleuringen, 
krimpnaden en/of 
scheurtjes ontstaan 
door directe inwerking 
van warmtebronnen, 
zoals de zon, cv.-
leidingen en haarden, 
dan wel als gevolg 
van het geleidelijk 
verlies aan bouwvocht 
na nieuwbouw of 
verbouw; 

ii. gewijzigde 
overheidsregels of 
wijziging in de wet of 
gewijzigde 
interpretatie van 
overheidsregels of de 
wet. 

4. De schade moet binnen 5 (vijf) dagen 
na ontdekking schriftelijk en 
aangetekend worden gemeld aan 
MagicWood, bij gebreke waarvan alle 
rechten tot vergoeding vervallen. Alle 
vorderingen tot schadevergoeding 
verjaren door verloop van twaalf 
maanden na de aanvang van de dag 
van aanmelding, indien zij niet binnen 
deze termijn in rechte aanhangig 
worden gemaakt. 

5. In geen geval is MagicWood 
aansprakelijk voor aanspraken tot 
schadevergoeding van derden op 
welke grondslag dan ook. De Koper 
vrijwaart MagicWood tegen alle 
aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade of anderszins, welke direct 
of indirect, middellijk of onmiddellijk 
samenhangen met de uitvoering van 
de Overeenkomst tussen MagicWood 
en de Koper. 

 
Artikel 13 – Overmacht 
 

1. Indien MagicWood als gevolg van 
overmacht niet op tijd Goederen kan 
af- of opleveren, behoudt zij het recht 
alle leverings- en andere 
verplichtingen, zonder tussenkomst 
van de Koper, op te schorten, zolang 
de overmachtssituatie voortduurt. 

2. In geval van overmacht is MagicWood 
naar haar keuze gerechtigd, hetzij de 
leveringstijd met de duur van de 
belemmering doch ten hoogste met 
een periode van 6 (zes) maanden te 
verlengen, hetzij de koop te annuleren. 

3. Indien de Koper MagicWood daartoe 
schriftelijk aanmaant, is MagicWood 
gehouden zich binnen 5 (vijf) 
werkdagen ten aanzien van haar 
keuze uit te spreken. 

4. Indien MagicWood ten tijde van het 
intreden van de overmachtssituatie al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen kan voldoen, 
is MagicWood gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de 
koper gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijk 
contract. Partijen zijn niet gerechtigd 
tot enige vorm van schadevergoeding 
naar aanleiding van een 
overmachtssituatie. 

5. Van overmacht aan de zijde van 
MagicWood is in ieder geval sprake, 
indien MagicWood na het sluiten of 
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tijdens de voorbereiding van de 
Overeenkomst verhinderd wordt aan 
haar verplichtingen uit deze 
Overeenkomst te voldoen ten 
gevolgde van omstandigheden buiten 
de wil en het toedoen van MagicWood, 
welke van dien aard zijn, dat naleving 
of verdere naleving van de 
Overeenkomst redelijkerwijze niet van 
MagicWood kan worden verlangd. Dit 
soort omstandigheden omvat in ieder 
geval, doch niet uitsluitend: brand, 
waterschade, bedrijfsbezetting, 
defecten aan machinerieën, 
onverwachte of langdurige ziekte van 
het personeel, storingen in de levering 
van energie, ijsgang, bijzondere 
weersomstandigheden, staking, 
overheidsmaatregelen, vertraging in 
de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, 
mobilisatie, transportbelemmeringen, 
waaronder gebrek aan of intrekking 
van vervoersmogelijkheden, 
uitvoerbelemmeringen, 
invoerbelemmeringen en alle overige 
oorzaken, die buiten de schuld of de 
risicosfeer van MagicWood ontstaan. 

 
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud 
 

1. Alle door MagicWood geleverde 
Goederen blijven eigendom van 
MagicWood tot op het moment van 
volledige nakoming van al hetgeen 
waartoe de Koper jegens MagicWood 
verplicht is. Onder nakoming wordt 
mede verstaan het nakomen van 
openstaande vorderingen van 
MagicWood op de Koper ten aanzien 
van alle Overeenkomsten – met 
betrekking tot het leveren van 
Goederen – alsmede van vorderingen 
ontstaan uit wanprestatie c.q. 
onrechtmatige daad, de tegenprestatie 
met betrekking tot de geleverde en/of 
te leveren Goederen, alsmede alle 
vorderingen wegens niet nakoming 
door de Koper en vereffening van 
rekening-courant saldi, met inbegrip 
van rente en kosten. 

2. Zolang de eigendom van de Goederen 
niet op de Koper is overgegaan, mag 
de Koper de Goederen niet 
verpanden, in eigendom overdragen of 
aan derden enig ander recht daarop 
verlenen, behoudens het bepaalde in 
het volgende lid. 

3. Het is de Koper toegestaan om de 
onder eigendomsvoorbehoud 
afgeleverde Goederen in het kader 

van de uitoefening van zijn bedrijf aan 
derden te verkopen en af te leveren. 
De Koper is gehouden de onder 
eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
Goederen met de nodige 
zorgvuldigheid en als herkenbaar 
eigendom van MagicWood te 
bewaren. Bij verkoop en/of aflevering 
door de Koper aan derden in het kader 
van de uitoefening van zijn bedrijf, 
alsmede bij overtreding van het eerste 
en tweede lid van dit artikel, wordt de 
koopprijs, ongeacht andersluidend 
beding in deze Algemene 
Voorwaarden, terstond ten volle 
opeisbaar. Verder is de Koper in geval 
van verkoop aan derden tevens 
gehouden eenzelfde 
eigendomsvoorbehoud als in deze 
Algemene Voorwaarden te maken. 

 
Artikel 15 – Betalingen 
 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, dient betaling 
binnen 14 (veertien) dagen na de 
factuurdatum te worden voldaan. Deze 
termijn dient te worden beschouwd als 
een fatale termijn. Verzuim van de 
Koper treedt van rechtswege, dus 
zonder ingebrekestelling, in bij niet 
tijdige betaling. 

2. Betalingen in termijnen is mogelijk 
indien uitdrukkelijk tussen MagicWood 
en de Koper schriftelijk is 
overeengekomen.  

3. De Koper is niet bevoegd op deze 
betaling enig bedrag wegens een door 
hem gestelde vordering in mindering te 
brengen of op te schorten dan wel te 
verrekenen, behoudens schriftelijke 
toestemming van MagicWood. 

4. Het staat MagicWood vrij een 
kredietbeperkingstoeslag en/of 
vooruitbetaling te berekenen of andere 
waarborgen te belangen. 

5. MagicWood berekent tot de dag van 
de algehele voldoening van de 
vordering 1,5% (anderhalf procent) 
rente per maand of zoveel meer dan 
de wettelijke (handels)rente bedraagt 
over het achterstallige bedrag, te 
rekenen vanaf de dag waarop de 
betaling verschuldigd is. Een gedeelte 
van een maand geldt hierbij als een 
volle maand. 

6. Bij gebreke van tijdige betaling is 
MagicWood bevoegd de verdere 
uitvoering van alle met de Koper 
lopende Overeenkomsten te ontbinden 
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of desgewenst de uitvoering op te 
schorten, zonder gerechtelijke 
tussenkomst, tot de betaling heeft 
plaatsgevonden en zal voor verdere 
leveringen contante betaling kunnen 
eisen. 

7. Alle kosten, welke voor MagicWood 
voortvloeien uit het niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk nakomen door de Koper 
van enige verplichting voor 
laatstgenoemde uit de Overeenkomst, 
zijn voor rekening van de Koper. 
Onder deze kosten zijn begrepen de 
kosten van sommatie, opzegging, 
incasso en deurwaarder, alsmede de 
kosten van de raadsman / advocaat en 
procureur, en alle andere 
buitengerechtelijke alsmede 
gerechtelijke kosten. Deze kosten 
worden door MagicWood gesteld op 
minimaal vijftien procent (15%) van de 
te vorderen hoofdsom. 

8. Mocht MagicWood voor of tijdens het 
uitvoeren van een Overeenkomst 
duidelijke aanwijzingen ontvangen 
omtrent onvoldoende of verminderde 
kredietwaardigheid van de Koper, dan 
heeft MagicWood het recht niet te 
leveren of niet verder te leveren, tenzij 
op zijn verlangen en tot zijn genoegen 
door de Koper zekerheid is gesteld 
voor de juiste betaling van de kooprijs, 
ongeacht of dit contact zou 
geschieden, dan wel daarvoor enige 
termijn na de levering is gesteld. In dit 
laatste geval kan MagicWood op 
straffe van onmiddellijke opeisbaarheid 
van de koopprijs van de reeds 
geleverde materialen en stopzetting 
van eventuele verdere levering, 
eveneens zekerheidstelling verlangen 
in de tijd gelegen tussen levering en 
betaling van de Goederen. 

9. Betalingen door de Koper strekken in 
de eerste plaats in mindering van de 
gerechtelijke dan wel 
buitengerechtelijke kosten, vervolgens 
in mindering op de verschenen rente 
en ten slotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente waarbij 
de betalingen worden aangemerkt in 
omgekeerd chronologische volgorde, 
zodat de eerste betaling geldt als 
betaling van de oudste bestaande 
schuld. 

10. MagicWood kan zijn vordering op de 
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk 
cederen of in pand geven en/of onder 
welke titel dan ook overdragen. 

 

Artikel 16 – Ontbinding 
 

1. De Overeenkomst kan door 
MagicWood schriftelijk zonder 
gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk 
worden ontbonden in geval van 
liquidatie, faillissement, feitelijke 
insolventie of surseance van betaling 
aan de zijde van de Koper. In geval de 
Koper wordt toegelaten tot de 
wettelijke schuldsanering uit hoofde 
van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen, ondercuratelestelling of 
sterfte van de Koper zijn de vordering 
van MagicWood op de Koper tevens 
onmiddellijk opeisbaar. 

2. De Koper is aansprakelijk voor alle 
vermogensschade aan de zijde van 
MagicWood, zoals kosten en gederfde 
winst, in geval MagicWood schriftelijk 
instemt met de ontbinding, zonder dat 
sprake is van verzuim aan de zijde van 
MagicWood. 

 
Artikel 17 – Toepasselijk recht 
 

1. Op alle overeenkomsten tussen 
MagicWood en de Koper is 
Nederlands recht van toepassing. 

2. Indien een of meer bepalingen van 
deze Algemene Voorwaarden nietig 
zijn of door een rechterlijke uitspraak 
worden vernietigd, zullen de overige 
bepalingen van deze voorwaarden van 
kracht blijven. MagicWood en de 
Koper zullen over de bepalingen welke 
nietig zijn of vernietigd worden, overleg 
plegen teneinde een vervangende 
regeling te treffen die in 
overeenstemming is met het geldende 
recht. 

3. Alle geschillen welke voortkomen uit 
de Overeenkomsten tussen 
MagicWood en de Koper worden 
beslecht op de wijze zoals in de 
Overeenkomst is bepaald, bij gebreke 
waarvan de geschillen welke niet tot 
de competentie van de kantonrechter 
behoren, in eerste instantie aanhangig 
worden gemaakt bij en berecht worden 
door de rechtbank te Breda. 


