
Algemene leveringsvoorwaarden SealEco B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05059245 d.d. 01-04-2017 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 
SealEco B.V., gevestigd te Lemelerveld, hierna te noemen SealEco, op alle 
overeenkomsten door SealEco aangegaan, alsmede op alle hiermee 
samenhangende verbintenissen. 1-2 De opdracht of bestelling van 
opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van SealEco. 
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van SealEco afwijkende bepalingen zijn 
slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en/of  derden. 
2-1 SealEco aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk worden overeengekomen en ondertekend zijn door de ter zake 
vertegenwoordigingsbevoegde van SealEco. 2-2 Eventuele toepasselijkheid van die 
andere algemene voorwaarden laten echter toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden van SealEco onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die andere 
algemene voorwaarden. 2-3 Andere algemene voorwaarden worden slechts 
door SealEco aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden alleen 
toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Opdrachtgever en/of 
derden kunnen hieraan geen rechten voor de toekomst ontlenen. 
Artikel 3 Aanbiedingen 

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend voor SealEco, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden conform artikel 6 
van deze voorwaarden. 3-2 Mondelinge aanbiedingen door SealEco of haar 
ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn 
bevestigd. 
3-3 Gegevens m.b.t. het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht 
enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, digitale 
bronnen etc. door SealEco verstrekt of van SealEco afkomstig, zijn aan wijziging 
onderhevig en zijn voor haar niet bindend. 
Artikel 4  Overeenkomsten. 
4-1 De overeenkomst komt tot stand en is bindend voor opdrachtgever na 
acceptatie van de offerte. De overeenkomst wordt eerst bindend voor 
SealEco door haar schriftelijke bevestiging, ondertekend door de ter zake 
vertegenwoordigingsbevoegde van SealEco, of op het moment dat SealEco 
met de uitvoering is begonnen c.q. een eerste factuur m.b.t. deze 
overeenkomst heeft verzonden. 4-2 Elke met SealEco aangegane overeenkomst 
bevat de voor SealEco ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende 
kredietwaardigheid van opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer 
beoordeling, waarbij het enkel aan SealEco is om te bepalen of op deze 
ontbindende voorwaarde een beroep wordt gedaan. Opdrachtgever zal toestaan 
dat SealEco zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 
4-3 De offerte en koopovereenkomst zijn gebaseerd op informatie die door of 
namens opdrachtgever aan SealEco ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever staat in 
voor de juistheid van deze informatie. 
Artikel 5 Afspraken met ondergeschikten 
Afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van SealEco c.q. met 
door SealEco ingeschakelde derden, binden SealEco niet, voor zover ze door 
haar niet schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 6  Prijzen 
6-1 Alle overeenkomsten worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 
steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, 
en gelden voor levering af bedrijf of magazijn van SealEco, en zijn exclusief 
omzetbelasting, eventuele emballage, verzend- en transportkosten, alsmede 
exclusief kosten, die in gevolge de overeenkomst ten laste van opdrachtgever 
komen. 
6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, 
omzetbelasting, importtarieven, materiaalprijzen e.d. verhogingen ondergaan, of 
koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, 
ook al geschieden deze verhogingen en fluctuaties ingevolge reeds bij de 
aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. 
Artikel 7 Aanbetaling 
SealEco is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 
minimaal 25% te vragen. 
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten 
8-1 Op alle door SealEco verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
modellen etc. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. 

8-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen 
etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van SealEco en dienen op haar eerste 
verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 
8-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever 
een gefixeerde boete verschuldigd van€ 10.000,00, onverminderd het recht van 
SealEco om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 9 Gedeeltelijke levering 
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van 
goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; alsdan heeft 
betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”. 
Artikel 10 Annuleren 
10-1 Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert 
en/ of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door SealEco reeds 
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de 

kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever 
zal daarnaast eveneens aan SealEco in ieder geval als schadeloosstelling 
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. 
10-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt 
SealEco zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ 
of volledige schadevergoeding te vorderen. Voorts zal opdrachtgever aan SealEco 
bij wijze van schadeloosstelling ook dan in ieder geval verschuldigd zijn het 
bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. 10-3 Opdrachtgever is voorts 
verplicht SealEco te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van 
(gedeeltelijke) annulering van de opdracht en/of weigering van goederen. 

Artikel 11 Vervoer 
De verzending geschiedt op de wijze als door SealEco aangegeven. Wenst 
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of 
expresse verzending, dan zijn ook de extra kosten hieraan verbonden voor zijn 
rekening. 
Artikel 12  Levering- c.q. opleveringstermijnen, risico-overgang 
12-1 Opgegeven levering- c.q. opleveringstermijnen zijn bij benadering en 
gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Overschrijding van de termijn geeft in geen geval recht op 
schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De 
levering- c.q. opleveringstermijnen zijn vastgesteld op basis van omstandigheden 
die SealEco op dat moment bekend waren. Als er sprake is van andere 
omstandigheden dan die welke SealEco bekend waren bij het vaststellen van de 
termijn kan SealEco de termijn verlengen met de tijd die nodig is om de 
overeenkomst onder die omstandigheden uit te voeren. De levertijd gaat in 
ieder geval niet in voordat over alle details van de overeenkomst overeenstemming 
is bereikt. 
12-2 Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft met afname van de bestelde 
goederen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking 
opgeslagen, zulks onverminderd overige aanspraken die SealEco alsdan op 
opdrachtnemer heeft 
12-3 Als SealEco gebruik maakt van een haar toekomend opschortingsrecht, dan 
wordt de levertijd in ieder geval verlengd met de duur van de opschorting. 
12-4 Levering vindt plaats af fabriek of af magazijn SealEco; het risico van de 
goederen gaat over op het moment dat deze ter beschikking staan aan 
opdrachtgever, althans in ieder geval op het moment dat deze de fabriek c.q. het 
magazijn verlaten. Opdrachtgever is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de 
goederen, zo ook tijdens het transport. Dit geldt ook indien SealEco de 
verkochte goederen installeert en/of monteert. 
12-5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correcte verwijdering van de 
verpakking o.a. in overeenstemming met wettelijke (milieu-)eisen en vrijwaart 
SealEco ter zake voor aanspraken van derden. 
Artikel 13 Meerwerk 

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is 
overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
mondeling of schriftelijk opgedragen, wordt aan opdrachtgever in rekening 
gebracht op basis van de prijzen zoals in het artikel “Prijzen” is aangegeven. 
13-2 Door SealEco te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar 
schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden 
Opdrachtgever machtigt SealEco om de opdracht door een door SealEco aan 
te wijzen derde, op een door SealEco gewenst tijdstip te laten uitvoeren. 

Artikel 15  Wijziging van de opdracht 
15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order/overeenkomst, van welke aard ook, 
schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, zijn alleen 
toegestaan indien SealEco hiermee schriftelijk akkoord gaat. Alle door de 
wijziging veroorzaakte hogere en/of extra kosten worden aan opdrachtgever 
extra in rekening gebracht. 
15-2 Door opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde 
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door opdrachtgever tijdig en 
schriftelijk aan SealEco ter kennis zijn gebracht en door SealEco schriftelijk zijn 
geaccordeerd. Daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van 
opdrachtgever. Het risico m.b.t. de tenuitvoerlegging van de wijziging is voor 
rekening van opdrachtgever. Bovenstaande geldt ook als wijzigingen mondeling 
of per telefoon zijn opgegeven en vervolgens zijn uitgevoerd door SealEco. 15-3 
Aangebrachte wijzigingen hebben tot gevolg dat de levertijd verlengd wordt met 
de tijd die SealEco ten gevolge van de wijzigingen nodig heeft. 
Artikel 16  Aansprakelijkheid en vrijwaring 

16-1 SealEco is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SealEco die rechtstreeks en 
uitsluitend het gevolg is van een aan SealEco toe te rekenen tekortkoming. Voor 
vergoeding komt alleen die schade in aanmerking waartegen SealEco verzekerd 
is. 

16-2 SealEco is in ieder geval niet aansprakelijk voor: 
- gevolgschade en/of bedrijfsschade (waaronder ook derving van inkomsten 

e.d.) van opdrachtgever, door welke oorzaak ook ontstaan; 
- schade als gevolg van overmacht zoals verder in deze voorwaarden 

omschreven; 
- schade veroorzaakt door hulppersonen c.q. andere ingeschakelde  derden; 
- schade van derden; 

- schade ontstaan door navolging van door opdrachtgever gemaakte 
tekeningen en ontwerpen; 

- schade als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie; ve
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- schade als gevolg van een verkeerde toepassing van de goederen door 
opdrachtgever, waaronder ook begrepen is een toepassing in strijd 
met documentatie van SealEco; 

- schade als gevolg van nalatigheden van opdrachtgever m.b.t. het onderhoud 
van de geleverde zaken; 

- beschadigingen aan de geleverde zaken tengevolge van buiten komende 
oorzaken, waaronder mechanische, chemische dan wel biologische 
invloeden; 

16-3 Indien er om welke reden dan ook geen dekking c.q. uitkering van een 
verzekering is, is de totale aansprakelijkheid van SealEco beperkt tot 
maximaal 50% van de factuurwaarde van de enkele overeenkomst, waaruit de 
aansprakelijkheid  voortvloeit. 
16-4 Opdrachtgever vrijwaart SealEco tegen alle aanspraken van derden op 
enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
SealEco. 
Artikel 17 Reclame (klachtplicht) 

17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op-, af-)levering van het werk 
c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid 
daarvan, SealEco terstond schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te 
brengen. 17-2 Indien opdrachtgever niet binnen een week na de dag van de 
(af-)levering c.q. oplevering SealEco wijst op gebreken, die bij grondig 
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de 
staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder 
recht op reclame. 17-3 Opdrachtgever is ook verplicht bij aflevering te controleren 
of de op de vrachtbrief vermelde zaken daadwerkelijk zijn afgeleverd en, indien 
dat niet het geval is, SeallEco binnen 24 uur daarop aan te spreken, alsmede dit 
meteen schriftelijk aan SealEco te laten weten, dit op verval van het recht op 
reclame. 17-4 Gebreken die niet door middel van een grondig onderzoek 
geconstateerd hadden kunnen worden dienen onmiddellijk na ontdekking, doch 
in ieder geval binnen 4 weken na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan SealEco 
gemeld te worden, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt het 
geleverde te hebben geaccepteerd en het recht van reclame is vervallen. 17-5 
Reclame geeft opdrachtgever geen recht zijn verplichtingen, waaronder betaling, 
te weigeren c.q. op te schorten. 17-6 SealEco dient in staat te worden gesteld 
ingediende reclames te controleren. SealEco hoeft geen reclame te honoreren 
indien de geleverde goederen niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat 
verkeren als ten tijde van de oplevering. Bij overeenstemming zal een 
schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden 
ondertekend. 17-7 Ingeval SealEco van mening is dat de reclame terecht is, 
heeft zij het recht om het factuurbedrag met een evenredig deel te crediteren of 
de overeenkomst op het punt van de reclame alsnog na te komen, zonder dat 
opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding en/of ontbinding. 
Opdrachtgever is voorts verplicht om op verzoek van SealEco het niet 
deugdelijk geleverde franco te retourneren. SealEco heeft het recht een 
retourzending te weigeren. 17-8 Op SealEco rust geen enkele verplichting 
terzake reclame indien opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens 
SealEco, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, tijdig en volledig heeft 
voldaan. 17-9 Een reclame m.b.t. geleverde goederen kan geen invloed hebben 
op leveranties uit het verleden c.q. toekomstige leveranties, ook niet indien die 
voortvloeien uit dezelfde overeenkomst. 
Artikel 18 Garantie 
18-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering, verleent 
SealEco aan opdrachtgever garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij 
normaal gebruik ontstaan. De garantie geldt niet indien fouten het gevolg zijn 
van onoordeelkundig gebruik. 

18-2 SealEco aanvaardt voor de uitvoering van het werk, geen verdere 
aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voorzover deze uitdrukkelijk 
schriftelijk dan wel in deze voorwaarden is gegeven. De voldoening van 
SealEco aan de garantieverplichting geldtals enige en algehele schadevergoeding. 
Iedere andere vordering tot schadevergoeding en/of nakoming en/of ontbinding 
jegens SealEco is uitgesloten. 
18-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs 
of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde 
garantiebepalingen en -termijnen. 
Artikel 19 Overmacht 
19-1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die SealEco niet kan 
worden toegerekend. Dat is het geval indien de tekortkoming niet te wijten is 
aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt dan ook 
in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen tekortkomingen als gevolg van: 
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade, overstromingen en 
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in 
het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim 
van personeel van SealEco, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, 
onlusten, staat van beleg, zowel hier te lande als in het land van herkomst van 
de materialen, uitsluitingen, sabotage, machinebreuk, verlies of beschadiging 
van goederen bij transport naar SealEco of de opdrachtgever, niet of niet tijdige 
levering van goederen door leveranciers van SealEco, waaronder ook 
deconfitures van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij 
toeleveranciers, ex en importverboden, opzet of grove schuld van hulppersonen, 
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen 
in het bedrijf of in de middelen van vervoer van SealEco, dan wel in de 
middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of  andere 

overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden 
meebrengen, 
19-2 Bij overmacht heeft SealEco de keuze hetzij uitvoering van de 
overeenkomst geheel of deels op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft 
opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk 
voor opschorting gekozen te hebben, geheel of deels te ontbinden, zonder dat 
opdrachtgever in deze situaties recht heeft op schadevergoeding. 19-3 Voorzover 
de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd heeft SealEco het recht het 
uitgevoerde deel te factureren en is opdrachtgever verplicht dit te betalen als 
ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud 
20-1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van SealEco totdat al 
hetgeen opdrachtgever aan SealEco verschuldigd is, zowel financieel als 
anderszins, uit welke hoofde en uit welke overeenkomst dan ook, door 
opdrachtgever is voldaan en opdrachtgever al haar verplichtingen jegens 
SealEco, uit welke hoofde en uit welke overeenkomst dan ook, is nagekomen. Dit 
eigendomsvoorbehoud geldt ook indien opdrachtgever tekort zal schieten in de 
nakoming van haar verplichtingen uit welke hoofde en uit welke overeenkomst dan 
ook. 

20-2 Gedurende het eigendomsvoorbehoud mag opdrachtgever de geleverde 
goederen niet bezwaren of andere daden van beschikking m.b.t. deze goederen 
verrichten. 20-3 Ingeval SealEco haar eigendomsvoorbehoud heeft 
ingeroepen mag zij de geleverde goederen terughalen. Opdrachtgever staat 
SealEco toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden. Eventuele 
hieraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. 20-4 SealEco 
heeft de in dit artikel – met name in lid 3 - genoemde rechten ook indien 
opdrachtgever één van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, opdrachtgever failliet is verklaard of een verzoek hiertoe is ingediend, 
dan wel surseance van betaling aanvraagt of heeft aangevraagd, er sprake 
is van een (dreigende) WSNP-situatie, er enige vorm van beslag is gelegd ten 
laste van opdrachtgever, de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden 
of geliquideerd, dan wel, indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, hij 
overlijdt of niet meer in staat is zijn bedrijf uit te oefenen, opdrachtgever naar 
het buitenland vertrekt cq is vertrokken, alsmede zich overigens omstandigheden 
voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van SealEco in gevaar brengen. Artikel  
21   Niet  nakoming  , vervaltermijn 
21-1 SealEco heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, dan wel haar verplichtingen op te schorten, zulks te harer keus, 
onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente, en zonder 
dat op SealEco enige verplichting tot schadevergoeding rust, indien zich een 
situatie voordoet waarbij de verhaalsmogelijkheden van SealEco in gevaar 
kunnen worden gebracht, een en ander zoals omschreven in artikel 20 lid 4. 
In al deze gevallen zijn de vorderingen van SealEco ineens opeisbaar zonder 
dat een ingebrekestelling vereist is. Ingeval van opschorting blijft 
opdrachtgever verplicht zijn verplichtingen na te komen. 
21-2 SealEco is alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever een 
schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarin haar nog een redelijke 
termijn van minimaal 2 weken is gegeven teneinde haar verplichtingen na te 
komen en nakoming uitblijft. 
21-3 Eventuele vorderingen van opdrachtgever jegens SealEco, uit welke hoofde 
dan ook, vervallen na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan. 
Artikel 22 Betaling 

22 1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen 
na facturering door SealEco, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-2 
Het recht van opdrachtgever op opschorting of verrekening is uitgesloten.  
22-3 In de in artikel 20 lid ft en 21 lid 1 genoemde situaties is de vordering tot 
betaling ineens opeisbaar. 22-4 SealEco is gerechtigd indien de betaling van het 
verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan 
opdrachtgever een samengestelde rente ad. 1,25% per maand te berekenen, dan 
wel de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW indien deze hoger is, 
gerekend vanaf de datum van facturering. Een gedeelte van een maand wordt 
gezien als volle maand. 
22-5 SealEco is voorts gerechtigd, buiten hoofdsom en rente om van 
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door 
de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van 
advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
22-6 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd 
met de rente, met een minimum van € 200,00. Mochten de werkelijke kosten 
hoger zijn dan zijn de werkelijke kosten verschuldigd. Tevens worden de 
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies 
en bijstand. Uit het enkele feit dat SealEco zich heeft verzekerd van de hulp 
van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de 
buitengerechtelijke kosten. 22-7   Indien SealEco in een procedure in 
overwegende mate in het gelijk wordt gesteld dan komen alle kosten die 
zij ten behoeve van deze procedure heeft moeten maken voor rekening van 
opdrachtgever. 
Artikel 23 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

23-1 Op alle door SealEco gesloten overeenkomsten en/of verrichte 
handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting 
van het Weens Koopverdrag. 
23-2 Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de Rechtbank binnen 
welk rechtsgebied het kantoor van SealEco gevestigd is, tenzij op grond van 
dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is. 
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