
1. ALGEMEEN 

a. Outboard Zeeland en Handelsonderneming Bazen zijn handelsnamen waaronder 
de onderneming van de heer Willem Pieter Bazen aan het economisch verkeer 
deelneemt. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 53120043 en zal hierna worden aangeduid als 
“Outboard Zeeland”. Outboard Zeeland legt zie toe op de (detail)handel met 
betrekking tot buitenboordmotoren, alsmede  onderhoud en reparatie daarvan. 
Voorts legt Outboard Zeeland zich toe op handel in watersport gerelateerde zaken.   

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Outboard Zeeland, 
onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a 
omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, 
één en ander in de ruimste zin. Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij 
van Outboard Zeeland.  

2. AANBOD EN AANVAARDING 

a. Alle aanbiedingen van Outboard Zeeland zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders 
is vermeld. 

b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn 
zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Outboard Zeeland slechts 
bindend indien dit uitdrukkelijk  door Outboard Zeeland schriftelijk is bevestigd. Bij de 
verkoop, dan wel ter beschikking stelling uit andere hoofde van (tweedehands) 
zaken, waaronder (tweedehands) buitenboordmotoren, door Outboard Zeeland geldt 
dat – tenzij uitdrukkelijk anders door Outboard Zeeland aangeven - Outboard 
Zeeland die zaken aanbiedt in de staat waarin deze zich bevinden en deze zelf niet 
keurt op de daaraan te stellen eisen voor een veilig gebruik ervan. De opdrachtgever 
dient zichzelf te vergewissen van de technische staat van een zaak, waaronder 
begrepen een (tweedehands) buitenboordmotor, en dient zelf voorafgaand aan het 
aangaan van een overeenkomst met Outboard Zeeland  te inventariseren of de zaak 
geschikt is voor zijn doel bij de transactie en welke eisen er door hem in acht zijn te 
nemen om de betreffende zaak in overeenstemming met de toepasselijke Wet- en 
regelgeving te mogen en kunnen gebruiken.  

c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Outboard Zeeland binnen veertien 
dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan 
wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend 
aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Outboard Zeeland het recht het aanbod 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 

3. PRIJZEN 

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is 
overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties 



is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € (EURO) en inclusief B.T.W., tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. 

b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment 
van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. 
In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Outboard Zeeland 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans 
indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de 
prijsverhoging redelijk is. 

4. LEVERING 

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. Indien geen plaats is 
overeengekomen kan Outboard Zeeland ervoor kiezen te leveren vanaf haar 
vestigingsadres, dan wel vanaf de plaats waar de te leveren zaak/zaken zich feitelijk 
bevindt/bevinden, dan wel aan het adres van de opdrachtgever. De kosten van 
transport en verpakking en het risico van transportschade waaronder mede begrepen 
teloorgang en diefstal tijdens transport, komen steeds voor rekening en risico van 
opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen ook voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. 

a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of 
beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks en onder 
opgave van redenen schriftelijk aan Outboard Zeeland te melden, bij gebreke 
waarvan alle rechten van de opdrachtgever in verband met non-conformiteit van het 
geleverde vervallen. 

b. De door Outboard Zeeland opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat 
de opdrachtgever aan alle opeisbare verplichtingen en afspraken heeft voldaan. 
Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

c. Indien de leveringsverplichting van Outboard Zeeland (mede) bestaat uit het 
monteren van een motor voor de aandrijving van een boot dan dient de 
opdrachtgever er voor in te staan dat de betreffende boot geschikt is voor de massa 
en het vermogen van de betreffende motor. Opdrachtgever dient er in dat geval zelf 
voor zorg te dragen dat – voor zover van toepassing – het samenstel van motor en 
boot aan alle technische en juridische eisen voldoet om veilig en legaal in gebruik te 
kunnen worden genomen. Opdrachtgever vrijwaart Outboard Zeeland voor alle 
aansprakelijkheid indien het vermogen of de massa van een motor ongeschikt blijkt 
voor het vormen van veilig samenstel van motor en boot zoals hiervoor aangegeven.  

d. Outboard Zeeland is bevoegd om voor de nakoming van haar verplichtingen 
derden in te schakelen, bijvoorbeeld voor het in onder-aanneming verrichten van 
werkzaamheden.  

 

 



5. OVERMACHT 

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) 
uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel 
indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of 
omstandigheden, welke Outboard Zeeland niet kunnen worden toegerekend, 
aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te 
voorzien, heeft Outboard Zeeland het recht zonder als dan tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan 
wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren. 

b. Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen 
of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele 
of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van 
werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, 
oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Outboard Zeeland 
vallen. 

 

6. AANSPRAKELIJKHEID, BEPERKING, UITSLUITINGEN EN VRIJWARING 
DOOR OPDRACHTGEVER 

a. Indien Outboard Zeeland jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is haar 
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor zij krachtens haar 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd is en, bij gebreke van 
verzekeringsdekking, tot ten hoogste 50 % van het factuurbedrag waarmee de 
prestatie waarin Outboard Zeeland de prestatie waarin zij tekort is geschoten aan de 
opdrachtgever in rekening heeft gebracht met een maximum van € 5.000, -.  

b. Indien Outboard Zeeland jegens de opdrachtgever aansprakelijk is in verband met 
de levering van een gebrekkige zaak wordt zij van haar aansprakelijkheid bevrijdt 
indien zij aanbiedt om deze zaak binnen een gelet op de omstandigheden redelijke 
termijn kosteloos te vervangen door een andere, door Outboard Zeeland te kiezen, 
vergelijkbare zaak vrij van de gebreken die tot de aansprakelijkheid van Outboard 
Zeeland hebben geleid.  

c. Outboard Zeeland zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade 
bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en 
inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan. 

d. Indien derden vergoeding van schade van Outboard Zeeland claimen is de 
opdrachtgever gehouden Outboard Zeeland op eerste verzoek volledig te vrijwaren. 

e. Outboard Zeeland is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever verband 
houdende met onoordeelkundig en/of onbevoegd gebruik van door Outboard 
Zeeland geleverde zaken, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor die 
zaken naar objectieve maatstaven geschikt zijn. 



f. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte 
vergunningen en machtigingen en kennis en kunde welke benodigd zijn voor de 
aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en 
diensten (waaronder opdrachten strekkende tot modificatie van buitenboordmotoren), 
en vrijwaart Outboard Zeeland voor alle aanspraken dienaangaande. 

g. Outboard Zeeland is niet aansprakelijk voor het risico van beschadiging, diefstal 
en gehele of gedeeltelijke teloorgang van door haar voor de opdrachtgever (in opslag 
of ter bewerking) gehouden zaken als gevolg van force majeur en/of onrechtmatige 
gedragingen van derden (waaronder oorlog, molest, natuurrampen, diefstal, brand en 
vandalisme) 

h. Indien Outboard Zeeland haar terrein, gereedschappen en / of andere 
bedrijfsmiddelen aan een opdrachtgever en / of diens hulppersonen beschikbaar 
stelt, teneinde de opdrachtgever in staat te stellen met behulp daarvan zelf 
werkzaamheden te kunnen (laten) verrichten dient de opdrachtgever zich er zelf 
voorafgaand aan het uitvoeren van die werkzaamheden van te vergewissen dat de 
veiligheid bij het verrichten van die werkzaamheden te allen tijde gewaarborgd is en 
dat de opdrachtgever en / of diens hulppersonen in dat verband voldoende toegerust, 
gekwalificeerd en geïnstrueerd zijn. De aansprakelijkheid van Outboard Zeeland voor 
schade die verband houdt met het door de opdrachtgever en / of diens hulppersonen 
niet in acht nemen van dit artikellid, is uitdrukkelijk en volledig uitgesloten.   

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

a. Alle door Outboard Zeeland geleverde zaken blijven haar eigendom totdat 
opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen jegens Outboard Zeeland heeft 
voldaan. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Outboard Zeeland gerechtigd de 
zaken tot zich te nemen en onder zich te houden. 

b. Opdrachtgever machtigt Outboard Zeeland om de goederen na het verstrijken van 
de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. 
Op eerste verzoek van Outboard Zeeland dient opdrachtgever hieraan mee te 
werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het 
terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

8. GARANTIE 

a. Outboard Zeeland verleent, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, generlei 
garantie op tweedehands artikelen en verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de 
garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Outboard Zeeland 
daadwerkelijk verleent. 

b. Indien op een door Outboard Zeeland geleverde gebruikte buitenboordmotor de 
“standaard garantie” van toepassing is dan betekent dit dat bij calamiteiten met de 
betreffende buitenboordmotor gedurende een periode van twee maanden na 



aflevering Ouboard Zeeland de kosten van diagnose en reparatie die nodig zijn voor 
een normaal gebruik van de buitenboordmotor voor haar rekening neemt of, naar 
keuze van Outboard Zeeland, binnen deze termijn aanbiedt om op de voet van artikel 
6b van deze voorwaarden een vervangende buitenboordmotor ter beschikking te 
stellen.        

c. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco 
aan Outboard Zeeland geleverd te worden, voorzien van aankoop bon en 
garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op 
garantie. 

d. De kosten van verzending door Outboard Zeeland naar importeur, fabrikant e.d. 
zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Outboard 
Zeeland in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen 
worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden. 

e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of 
reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig 
gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig 
behandelt. 

 

9. BETALING 

a. tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden. 

b. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn 
betalingsverplichtingen aan Outboard Zeeland en dient derhalve steeds tijdig en 
zonder korting of verrekening te betalen.  

c. Een aanbetaling door een opdrachtgever strekt ertoe om Outboard Zeeland 
zekerheid te verschaffen voor de nakoming van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst. Het bedrag van de aanbetaling vormt het equivalent van het bedrag 
van een boete waarop Outboard Zeeland jegens de opdrachtgever aanspraak maakt 
in het geval van niet-nakoming van een overeenkomst. Indien Outboard Zeeland 
aanspraak maakt op deze boete is zij bevoegd om de aanbetaling met dit 
boetebedrag te verrekenen en is zij bovendien bevoegd om, voor zover de schade 
meer beloopt dan de door de opdrachtgever rechtens verschuldigde boete, 
vergoeding van haar volledige schade van de opdrachtgever te vorderen. 

 

10. PRIVACY, VERWERKING VAN GEGEVENS, BESTRIJDING VAN HELING 

a. Outboard Zeeland zal persoonsgegevens van de opdrachtgever louter verwerken 
en bewaren voor zover en voor zo lang dat nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst met de opdrachtgever en het voldoen aan Wettelijke op Outboard  
Zeeland rustende verplichtingen.  



b. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat Outboard Zeeland transacties 
registreert in het Digitaal Opkopers Register en stemt daarmee in. De opdrachtgever 
garandeert zelfstandig beschikkingsbevoegd te zijn om over het eigendom te 
beschikken van door opdrachtgever aan Outboard Zeeland aangeboden zaken en 
staat er voor in dat deze zaken niet zijn bezwaard met pandrecht en dat daar 
evenmin enig beslag op rust. De opdrachtgever vrijwaart Outboard Zeeland voor alle 
schade in het geval een door haar aan Outboard Zeeland verkochte en / of geleverde 
zaak uit diefstal of enig ander strafbaar feit afkomstig blijkt.  

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

a. Op alle overeenkomsten met Outboard Zeeland is het Nederlandse Recht van 
toepassing. 

b. Alle geschillen met Outboard Zeeland zullen uitsluitend aanhangig word worden 
gemaakt bij de Nederlandse rechtbank (sector kanton daarbij inbegrepen). De 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Locatie Middelburg is bevoegd tenzij dwingende 
competentieregels zich hiertegen verzetten.  
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