
WARUNKI DOSTAWY 
RECREAHOME B.V. Z SIEDZIBĄ W ASTEN 

 
1. DEFINICJE 
 
W poniższych postanowieniach firma Recreahome bv. będzie występowała jako 
"sprzedający", zaś każda osoba fizyczna lub prawna odbierająca od sprzedawcy towary i/lub 
usługi, będzie występowała jako "kupujący". 
 
2. ZASTOSOWANIE 
 
2.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów zawieranych 
pomiędzy kupującym a sprzedającym w odniesieniu do dostawy towarów i/lub wykonywania 
usług naprawy oraz konserwacji i/lub świadczenia innych usług. 
 
2.2 Powoływanie się na warunki odbiegające od postanowień niniejszych warunków możliwe 
jest jedynie w przypadku, jeżeli kupujący i sprzedający wyraźnie uzgodnili ze sobą w formie 
pisemnej zastosowanie takich warunków. 
 
3 CENY/ OFERTY 
 
3.1 Wszystkie ceny podawane w materiałach reklamowych, folderach, broszurach oraz 
pozostałej dokumentacji są niezobowiązujące. Ceny mogą być podawane w euro, jak 
również w walutach obcych. W tym ostatnim przypadku faktury winny także być płacone w 
określonej obcej walucie. 
 
3.2 W odniesieniu do dostawy dóbr ruchomych obowiązuje zasada, że podane ceny zawarte 
w ofertach będą wiążące dla sprzedającego wyłącznie, jeżeli kupujący zaakceptuje taką 
ofertę w terminie 8 dni od daty jej sporządzenia. 
 
3.3.1 W przypadku, gdy kupujący zleci sprzedającemu wykonanie usług naprawy bądź 
konserwacji, cena za takie usługi zostanie obliczona w oparciu o czas, jaki przez lub na 
zlecenie sprzedającego został przeznaczony na realizację zlecenia, powiększony o 
standardową cenę sprzedaży części oraz materiałów używanych i zużytych na potrzeby 
wykonania zlecenia, jak również o cenę podatku obrotowego, jaki musi zostać 
odprowadzony. Na pierwszą prośbę kupującego sprzedający przedstawi mu wykaz stawek 
godzinowych, jakie będą stosowane. 
 
3.3.2 Powyższe postanowienia zawarte w punkcie 3.3.1 nie mają zastosowania, jeżeli 
kupujący i sprzedający przed rozpoczęciem realizacji zlecenia ustalą wyraźnie i w formie 
pisemnej stałą cenę, w którym to przypadku kupujący będzie zobowiązany do zapłacenia 
uzgodnionej ceny. 
 
3.3.3 W odstępstwie od postanowień zawartych w punkcie 3.3.1 kupujący może w momencie 
zlecania wykonania usług naprawy bądź konserwacji zwrócić się do sprzedającego, aby ten, 
po dokonaniu bliższego badania przedmiotu, którego naprawa i/lub konserwacja ma zostać 
przeprowadzona, o przedstawienie mu wyliczenia szacunkowego przewidywanych kosztów 
wykonania danych czynności. Jeżeli to wyliczenie szacunkowe będzie na takim poziomie, że 
kupujący uzna jego koszt za zbyt wysoki, kupujący będzie mógł odstąpić od dalszej realizacji 
zlecenia, lecz będzie on w takim przypadku zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kwoty 
kosztów przeprowadzenia takiego badania, wyliczonych zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w punkcie 3.3.1. 
 



3.4.1 W odstępstwie od postanowień zawartych w powyższych punktach od 3.2 do 3.3.3 
włącznie, kupujący może zostać obciążony kosztem dokonanych w międzyczasie zmian 
podatku obrotowego oraz innych podatków pośrednich, jakie musi odprowadzić sprzedający 
i/lub kosztami podwyżek ceł wwozowych i/lub akcyz Taka sama zasada obowiązuje w 
przypadku podwyżek cen zakupu, jakie musi zapłacić sprzedający na skutek wahań kursów 
walut, podniesienia cen ustalonych przez producentów, jak również podwyżek będących 
skutkiem wprowadzenia przez państwo nowych, obowiązkowych opłat i/lub podatków. 
 
3.4.2 Sprzedający poinformuje kupującego o dokonanych w międzyczasie podwyżkach cen 
występujących jak określono w powyższym punkcie 3.4.1; kupującemu będzie przysługiwało 
wówczas prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy, które jednakże musi nastąpić 
najpóźniej w terminie 5 dni od momentu poinformowania kupującego przez sprzedającego o 
danej podwyżce cen i jedynie, jeżeli w tym momencie nie rozpoczęto jeszcze realizacji tej 
umowy, zaś wyraźnym warunkiem rozwiązania umowy będzie zrekompensowanie przez 
kupującego sprzedającemu początkowo uzgodnionego kosztu tej części umowy, która 
została już zrealizowana. 
 
4. UMOWA 
 
Umowa musi każdorazowo zostać zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. Kupujący 
musi otrzymać odpis umowy sporządzonej w formie pisemnej. Brak umowy sporządzonej w 
formie pisemnej bądź elektronicznej nie narusza jednakże ważności tej umowy. 
 
5. PŁATNOŚĆ 
 
5.1 W odniesieniu do płatności gotówkowych jako miejsce dokonywania takich płatności 
zostaje zawsze ustalone biuro sprzedającego; jeżeli uzgodniono, że kupujący dokona 
płatności po otrzymaniu faktury, kupujący winien w takim przypadku dokonać płatności na 
rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego lub też gotówką w biurze sprzedającego. 
 
5.2.1 Płatności dokonuje się każdorazowo gotówką w momencie dostawy towarów, jakie ma 
dostarczyć sprzedający i/lub bezpośrednio po wykonaniu czynności i/lub usług, jakie ma 
wykonać sprzedający; odstępstwo od tego postanowienia ma miejsce jedynie i pod 
warunkiem dokonania innych uzgodnień w formie pisemnej pomiędzy kupującym a 
sprzedającym. 
 
5.2.2 Po otrzymaniu towarów, jakie mają zostać dostarczone kupującemu i/lub po 
zakończeniu czynności i/lub usług świadczonych kupującemu, sprzedający poinformuje o 
tym kupującego; kupujący winien niezwłocznie, zaś najpóźniej w terminie 14 dni od 
otrzymania informacji od sprzedającego, że towar, jaki ma zostać dostarczony i/lub towar, w 
odniesieniu do którego sprzedający wykonywał usługi, może zostać odebrany, dokonać 
płatności gotówką, za wyjątkiem sytuacji, w której w formie pisemnej wyraźnie uzgodniono 
inny termin płatności. Jeżeli kupujący nie dotrzyma terminu płatności określonego w punkcie 
5.2.2, zostanie on uznany za zalegającego z płatnością. 
 
5.3.1 Jeżeli sprzedający i kupujący uzgodnili, że kupujący dokona płatności dopiero po 
otrzymaniu faktury, kupujący winien wówczas dokonać płatności najpóźniej w terminie 14 dni 
od daty wystawienia tej faktury. Jako data płatności przelewem obowiązuje zawsze data 
wpływu środków na rachunek, jak podana na danym wyciągu z rachunku bankowego 
sprzedającego, na który wpłacona została kwota należności. 
 
5.3.2 Jeżeli kupujący winien dokonać płatności dopiero po otrzymaniu faktury, zaś nie 
dokona on tej płatności w terminie określonym powyżej w punkcie 5.3.1, uznany on zostanie 
wówczas za zalegającego z płatnością począwszy od 15. dnia od daty wystawienia tej 
faktury. 



5.4.1 Jeżeli kupujący zalega z płatnością, jak określono powyżej w punkcie 5.2.2 i/lub 5.3.2, 
sprzedający może naliczyć od tej faktury odsetki w wysokości 1% miesięcznie, przy czym 
niepełny miesiąc będzie traktowany jako miesiąc pełny, chyba że przysługujące z tytułu 
prawa odsetki handlowe będą wyższe, w którym to przypadku sprzedający naliczy 
przysługujące z tytułu prawa odsetki handlowe. Odsetki od należnej kwoty będą naliczane od 
momentu zalegania przez kupującego z płatnością do momentu dokonania płatności całej 
obowiązującej kwoty. 
 
5.4.2 Jeżeli kupujący zalega z płatnością, jak określono powyżej w punkcie 5.2.2 i/lub 5.3.2, 
sprzedającemu przysługuje prawo do zlecenia windykacji tej należności osobie trzeciej; jeżeli 
sprzedający zleci windykację tej należności osobie trzeciej, kupujący zostanie obciążony 
pozaprawnymi kosztami inkasa w wysokości wynoszącej co najmniej 15% kwoty faktury, w 
odniesieniu do której kupujący zalega z płatnością. Pozaprawne koszty inkasa wynoszą w 
każdym przypadku co najmniej 75 euro. Jeżeli jednak sprzedający poniósł wyższe koszty z 
tytułu inkasa, których poniesienie było konieczne i uzasadnione, kupujący zostanie 
obciążony faktycznie poniesionymi kosztami. Nie narusza to prawa sprzedającego do 
wystąpienia z roszczeniem o pełne odszkodowanie. 
 
5.5 Sprzedającemu przysługuje zawsze prawo do zażądania zapłacenia przez kupującego w 
ramach zaliczki całej lub częściowej kwoty ceny towarów, jakie mają zostać dostarczone 
przez sprzedającego i/lub czynności, jakie mają przez niego zostać wykonane, jeżeli i o ile 
cena zakupu lub cena wykonania czynności jest wyższa niż 500 euro lub też jeżeli istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że przekroczy ona tę kwotę. Kupujący może więc dokonać 
płatności kwoty zaliczki sprzedającemu, lecz może on także w inny sposób zabezpieczyć tę 
płatność sprzedającemu, na przykład poprzez ustanowienie gwarancji bankowych. 
 
6. REKLAMACJE 
 
Warunkiem ważności reklamacji jest wniesienie jej sprzedającemu w formie pisemnej w 
terminie 8 dni od momentu otrzymania towarów. Reklamacje z tytułu braków, odstępstw od 
zamówienia, ewentualnie zawartych na naszym potwierdzeniu sprzedaży lub z tytułu 
wyraźnie widocznych uszkodzeń winny ponadto zostać zaznaczone przez kupującego na 
dowodzie odbioru. Wniesienie reklamacji nie daje kupującemu prawa do odroczenia 
płatności należnej kwoty, zaś rekompensaty zostają wyraźnie wykluczone. Jeżeli reklamacja 
jest uzasadniona, sprzedający w oparciu o własną decyzję dokona zapłaty rozsądnego 
wynagrodzenia za szkodę, którego wysokość będzie równa maksymalnie kwocie faktury lub 
też dokona bezpłatnej wymiany dostarczonych towarów po otrzymaniu z powrotem 
wadliwych towarów. Sprzedający nie ma obowiązku wypłaty dalszych odszkodowań, nie 
przysługuje także odszkodowanie za szkody pośrednie. Po dokonaniu modyfikacji lub po 
przetworzeniu towarów wnoszenie reklamacji nie jest możliwe. 
 
7. PRAWO ZASTAWU I ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 
 
7.1 Sprzedający zastrzega sobie wyraźnie prawo do nałożenia zastawu i jest on uprawniony 
do zatrzymania wszelkich towarów, w odniesieniu do których wykonywał on czynności, do 
momentu uregulowania przez kupującego wszystkich zobowiązań finansowych wobec 
sprzedającego w odniesieniu do danych towarów lub podobnych towarów łącznie z 
ewentualnymi należnymi odsetkami, 
należnymi kosztami inkasa oraz należnymi kosztami składowania i przechowywania towarów 
oraz odszkodowania. 
 
7.2 Wszystkie towary, jakie ma dostarczyć sprzedający, pozostają jego własnością do 
momentu uregulowania przez kupującego wszystkich zobowiązań finansowych dotyczących 
danego towaru, łącznie z ewentualnymi odsetkami, ewentualnymi należnymi kosztami inkasa 
i ewentualnymi należnymi kosztami przechowywania i składowania oraz odszkodowania. 



8. OBOWIĄZEK ODBIORU TOWARÓW 
 
Jeżeli w ramach umowy sprzedający musi zamówić dany towar u osoby trzeciej dla 
kupującego, kupujący jest zobowiązany do faktycznego odebrania tego towaru. 
 
9. KOSZTY PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA 
 
Jeżeli kupujący nie odbierze danego towaru w terminie 14 dni od momentu poinformowania 
kupującego przez sprzedającego, że dany towar jest już dostępny, jak określono w 
powyższym punkcie 5.2.2, także jeżeli przyczyną nieodebrania tego towaru jest fakt 
powoływania się przez sprzedającego na okoliczność niedopełnienia przez kupującego 
obowiązku dokonania płatności, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
składowania i przechowywania towaru, jakie poniesie sprzedający z tego powodu. Koszty 
składowania i przechowywania zostaną obliczone zgodnie ze stawką standardowo 
stosowaną w takich przypadkach przez sprzedającego. 
 
10. TERMINY DOSTAW 
 
Termin, jaki został uzgodniony w odniesieniu do dostawy towarów, wykonania czynności 
oraz usług, nigdy nie jest terminem zawitym. Sprzedającemu można zarzucić przekroczenie 
tego terminu wyłącznie w przypadku, jeżeli opóźnienie to przekracza granice rozsądku. W 
przypadku dostawy stacjonarnej przyczepy kempingowej lub innych towarów, przekroczenie 
terminu dostawy wynoszące trzy miesiące lub mniej nie będzie stanowiło przekroczenia 
granic rozsądku. 
 
11. PRZENIESIENIE RYZYKA 
 
11.1 Kupujący ponosi pełne ryzyko dotyczące wszystkich towarów, jakie mają zostać 
dostarczone przez sprzedającego, od momentu przekazania ich kupującemu, jak również, 
jeżeli będzie to miało miejsce wcześniej, w piętnastym dniu od momentu poinformowania 
kupującego przez sprzedającego, że dany towar jest już dostępny. 
 
11.2 Ryzyko związane z towarami przekazanymi sprzedającemu w celu wykonania usług 
naprawy bądź konserwacji ponosi w pełni kupujący, także w trakcie terminu wykonania tych 
czynności. 
 
11.3.1 Jeżeli w momencie sporządzania umowy kupna, w oparciu o którą sprzedający ma 
dostarczyć kupującemu jakikolwiek towar, kupujący oraz sprzedający uzgodnili, że kupujący 
dokona zamiany jakiegokolwiek towaru, ryzyko dotyczące towaru, jaki ma zostać 
zamieniony, będzie ponosił najpierw sprzedający od momentu, w którym sprzedającemu 
towar ten faktycznie został przekazany. 
 
11.3.2 Jeżeli od momentu sporządzenia umowy kupna do momentu otrzymania przez 
sprzedającego zamienionego towaru upłynie jakikolwiek termin, a kupujący i sprzedający w 
momencie sporządzania umowy kupna uzgodnili już cenę zamiany dla zamienianego towaru, 
sprzedający będzie miał jedynie obowiązek, w odniesieniu do uzgodnionej ceny zamiany, 
odliczenia od ceny kupna ceny towaru, jaki ma zostać dostarczony, jeżeli zamieniony towar 
w momencie, w którym sprzedający towar ten otrzyma, będzie znajdował się w takim samym 
stanie, jak w momencie sporządzenia umowy kupna. 
 
11.3.3 Jeżeli stan, w jakim znajduje się towar, jaki ma zostać zamieniony w momencie, gdy 
jest on przekazywany sprzedającemu, tylko nieznacznie odbiega od stanu, w jakim 
znajdował się towar, jaki miał zostać zamieniony w momencie sporządzenia umowy kupna, 
sprzedający będzie miał prawo do odliczenia od kwoty zamiany kwoty w wysokości kosztów, 
jakimi normalnie zostałby obciążony kupujący przez sprzedającego z tytułu czynności, jakich 



wykonanie jest konieczne w celu przywrócenia stanu towaru, w jakim znajdował się on w 
momencie sporządzenia umowy kupna. 
 
11.3.4 Jeżeli towar, jaki ma zostać zamieniony, w momencie, gdy jest on przekazywany 
sprzedającemu, w znacznym stopniu odbiega od stanu, w jaki znajdował się on w momencie 
sporządzenia umowy kupna, sprzedający może odmówić dokonania zamiany lub też odliczyć 
od kwoty zamiany koszty określone w poprzednim punkcie. Jak określono w powyższych 
punktach, stan towaru odbiega w znacznym stopniu od stanu towaru w momencie 
sporządzenia umowy kupna w przypadku, gdy koszty czynności, jakich wykonanie jest 
konieczne w celu przywrócenia takiego samego stanu zamienionego towaru, w jakim 
znajdował się on w momencie sporządzenia umowy kupna, wyliczone zgodnie ze 
standardową stawką naliczaną w takim przypadku przez sprzedającego, przekraczają kwotę 
500 euro. 
 
12. SIŁA WYŻSZA 
 
12.1 Sprzedający nie ma obowiązku wywiązywania się z jakichkolwiek zobowiązań wobec 
kupującego, jeżeli wywiązanie się z nich nie będzie możliwe na skutek okoliczności, jakie nie 
powstały z jego winy ani w odniesieniu do których nie może on zostać uznany za winnego z 
mocy prawa, w oparciu o działania prawne czy też ogólnie przyjęte standardy. 
 
12.2 Jako siłę wyższą rozumie się, poza określonymi w prawie i prawodawstwie, wszelkie 
przyczyny zewnętrzne, przewidziane bądź nieprzewidziane, na jakie sprzedający nie może 
mieć żadnego wpływu i na skutek których sprzedający nie jest w stanie wypełnić swoich 
zobowiązań. 
 
12.3 Jako siłę wyższą rozumie się w każdym przypadku sytuację, w której producent bądź 
też dostawca, od którego sprzedający odbiera towary, z jakiejkolwiek przyczyny nie posiada 
towarów lub też nie dostarcza ich na czas. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec 
kupującego za taką sytuację. 
 
12.4 W przypadku zaistnienia siły wyższej sprzedający ma prawo do przedłużenia terminu 
dostawy lub też do anulowania zakupu, jeżeli siła wyższa spowoduje przeszkody w jego 
realizacji. Jeżeli kupujący zwróci się z pisemną prośbą o udzielenie mu takiej informacji, 
sprzedający poinformuje kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od momentu 
otrzymania od kupującego takiej prośby. Odroczenie dostawy i/lub anulowanie umowy nie 
wiąże się z obowiązkiem zrekompensowania szkody kupującemu przez sprzedającego. 
 
13. GWARANCJA 
 
13.1 Towary, jakie mają zostać dostarczone przez sprzedającego, czynności i/lub usługi, 
jakie mają zostać wykonane, spełniają standardowe wymogi i normy, jakie w momencie 
dostawy zgodnie z rozsądkiem mogą być im postawione i do jakich są one przeznaczone w 
ramach normalnego użytkowania. 
 
13.2 Rzetelność usług naprawy i/lub konserwacji, jakie mają zostać wykonane przez 
sprzedającego, nie może zostać zagwarantowana w przypadku nieprawidłowego lub 
nieostrożnego korzystania z towarów, w odniesieniu do których wykonywano te czynności, 
przez kupującego lub osoby trzecie, ani w przypadku jakiegokolwiek sposobu użytkowania 
przez kupującego lub osoby trzecie towaru, w odniesieniu do którego wykonywano te usługi, 
który to sposób użytkowania nie jest zgodny z przeznaczeniem i/lub wykorzystaniem tego 
towaru do danego celu. 
 
13.3 Niezależnie od postanowień zawartych w powyższym punkcie 13.1, sprzedający 
gwarantuje rzetelność dostarczonych stacjonarnych przyczep kempingowych lub innych 



towarów zgodnie z warunkami stosowanymi przez jego dostawcę, których treść sprzedający 
przedstawi kupującemu w momencie sporządzania umowy kupna. Od postanowień 
zawartych w powyższym punkcie możliwe jest odstępstwo jedynie w przypadku, gdy warunki 
stosowane przez dostawcę są niesłusznie obciążające dla kupującego. 
 
13.4 Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie 13.2, sprzedający udziela gwarancji 
w odniesieniu do rzetelności usług naprawy i/lub konserwacji wykonanych w ramach zlecenia 
przez sprzedającego na okres trzech miesięcy od momentu wykonania tych usług. Kupujący 
nie może powoływać się na taką gwarancję, jeżeli od momentu wykonania usług naprawy lub 
konserwacji przez lub na zlecenie sprzedającego kupujący samodzielnie dokonywał prac w 
odniesieniu do tego przedmiotu lub takich prac dokonywały osoby trzecie. 
 
14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
14.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstałe 
na skutek zastosowania przez kupującego nieprawidłowych i/lub niepełnych danych 
wydanych przez lub w imieniu sprzedającego. 
 
14.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieostrożnego 
korzystania z dostarczonych towarów przez kupującego, jak również za skutki 
nieprawidłowego lub nieostrożnego korzystania z dostarczonych towarów przez osoby 
trzecie. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za skutki korzystania z 
dostarczonych towarów w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub za skutki wykorzystania 
towarów do celów, do jakich nie są one przeznaczone. 
 
14.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, pośrednie czy też 
bezpośrednie. 
 
14.4 Jeżeli sprzedający miałby jednakże zostać pociągnięty do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnej 
kwoty równej kwocie faktury czy też części kwoty faktury, której odpowiedzialność ta dotyczy. 
 
14.5 Odpowiedzialność sprzedającego jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty 
świadczenia wypłacanego w danym przypadku przez jego ubezpieczyciela. 
 
14.6 Zawarte w niniejszym artykule ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli 
szkoda powstała na skutek umyślności lub z poważnej winy sprzedającego. 
 
15. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
15.1 Kupujący zwalnia sprzedającego z ewentualnych roszczeń osób trzecich, które poniosą 
szkodę w związku z realizacją umowy, której przyczyny są inne niż przyczyny, jakie można 
zarzucić sprzedającemu. 
 
15.2 Jeżeli sprzedający zostanie z tego tytułu pociągnięty do odpowiedzialności przez osoby 
trzecie, kupujący będzie wówczas zobowiązany do udzielenia mu zarówno pozaprawnego, 
jak i prawnego wsparcia i do niezwłocznego uczynienia wszystkiego, czego można od niego 
oczekiwać w takim przypadku. Jeżeli kupujący nie dopełni obowiązku podjęcia odpowiednich 
środków, wówczas sprzedającemu będzie przysługiwało prawo do samodzielnego podjęcia 
takich środków bez konieczności poinformowania kupującego o niedopełnieniu tego 
obowiązku. Wszelkie koszty i szkody ze strony sprzedającego i osób trzecich powstałe na 
tego skutek, stanowią nierozdzielne obciążenie finansowe oraz ryzyko kupującego. 
 
 
 



16. ODROCZENIE REALIZACJI, ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 
 
16.1 Jeżeli kupujący niedostatecznie wypełni lub nie wypełni w terminie jakiegokolwiek 
zobowiązania wynikającego z umowy, kupujący zostanie uznany z mocy prawa za 
zalegającego ze zobowiązaniami, zaś sprzedający będzie miał prawo, bez konieczności 
jakiegokolwiek poinformowania o niedopełnieniu obowiązku oraz bez konieczności 
pośrednictwa prawnego, do odroczenia realizacji wszystkich umów zawartych z kupującym 
lub do ich całkowitego lub częściowego rozwiązania, bez obowiązku jakiegokolwiek 
odszkodowania ze strony sprzedającego. 
 
16.2 Jeżeli rozwiązanie umowy ma miejsce z winy kupującego, sprzedającemu przysługuje 
prawo do wystąpienia o odszkodowanie za szkody, do których zalicza się koszty, jakie na 
tego skutek powstały pośrednio bądź bezpośrednio. 
 
16.3 W przypadku postępowania upadłościowego, (wniosku) o odroczenie płatności lub 
upadłości, nałożenia zastawu - jeżeli zastaw nie zostanie zniesiony w terminie trzech 
miesięcy - wobec kupującego lub w razie zaistnienia okoliczności, na skutek których 
kupujący nie może już uczciwie dysponować swoim majątkiem, sprzedającemu przysługuje 
prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jak również 
do anulowania umowy bez jakiegokolwiek zobowiązania z jego strony do wypłaty 
jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty. Roszczenia sprzedającego wobec 
kupującego są w takim przypadku obłożone klauzulą natychmiastowej wymagalności. 
 
17. PRAWO WŁAŚCIWE, KWESTIE SPORNE I JĘZYK 
 
17.1 W odniesieniu do wszystkich kwestii spornych (w trybie nagłym) dotyczących umów ze 
sprzedawcą zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie, także jeżeli dane 
zobowiązanie będzie częściowo lub w pełni realizowane za granicą lub jeżeli miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności strony zaangażowanej w kwestię sporną 
(w trybie nagłym) znajduje się za granicą. Konwencja Wiedeńska o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. 
 
17.2 Wszelkie spory dotyczące jakiejkolwiek umowy ze sprzedającym będą wnoszone 
wyłącznie do uprawnionego sądu holenderskiego w okręgu właściwym dla miejsca 
prowadzenia działalności przez sprzedającego. 
 
17.3 Objaśnień oraz interpretacji tekstu niniejszych warunków dokonuje się w oparciu o 
wersję niderlandzką. 
 


