for bartenders by bartenders!
Collins Barsystems

Collins bar systems 2021

PrIJSLIJST 2021
The Mighty Mini
Mighty Mini bar station
Onderbar systeem Mighty Mini
Garneer rekje Mighty Mini
Set prijs compleet

Verkoopprijs
€ 3250,€ 1200,€ 178,€ 4628,-

The Ultimate Infinity
Ultimate Infinity cocktail station
Onderbar systeem Ultimate Infinity
Garneer rekje Ultimate Infinity
Set prijs compleet

€ 4250,€ 1800,€ 195,€ 6245,-

The Mach 1
The mach 1 cocktail station COMPLEET

€ 4830,-

The Apex
The Apex cocktail station COMPLEET

€ 5500,-

PERFORMANCE PARTS
SPEEDRAIL (1200 X 350 X 100 MM)
SPEEDRAIL TBV MIGHTY MINI (SLIDE ON)
SPEEDRAIL TBV ULTIMATE INFINITY (SLIDE ON)

€ 380,€ 367,€ 386,-

CUSTOM PARTS
Spiller per/m (1000 x 150 x 20 mm) (zonder pootjes)
Laser cut logo opzet kosten

€ 475,€ 275,-

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.
DE GENOEMDE PRIJZEN zijn EXCLUSIEF, MONTAGE, BTW EN TRANSPORT ZIJN, TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN.
op Deze offerte zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Collins Bar Systems van toepassing.
op alle geschriften waaronder prijslijsten, offertes, opdrachtbevestigingen, infobladen, folders, facturen, etc. van verkoper geldt prijswijzigingen, technische wijzigingen,
assortimentswijzigingen, tekst- en drukfouten voorbehouden
Collins bar systems 2021

LEVERINGSVOORWAARDEN COLLINS BARSYSTEMS 2021
Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Collins Barsystems B.V., onderdeel van ISAAC Company B.V., gevestigd te Halfweg, Nederland en kantoorhoudende te (1112 AW) Diemen, Nederland aan de
Verrijn Stuartweg 1H
Producten: de door Collins Barsystems geleverde goederen en diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst betreffende de verkoop door Collins Barsystems en de aankoop door de koper van Producten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Collins Barsystems (“Collins”), van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Collins van door de koper
geplaatste orders en van alle Overeenkomsten betreffende de verkoop door Collins en de aankoop door de koper van Producten, tenzij en voorzover met Collins uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
2.2 Enige (algemene) (inkoop)voorwaarden en/of bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat of die de koper doet uitgaan vóór of na het door Collins doen uitgaan van enig document waarin de onderhavige Algemene
Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar de Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door Collins van de hand gewezen en terzijde geschoven. De betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het
geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door Collins en zijn op geen enkele wijze bindend voor Collins.
Artikel 3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Collins zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding geldt als een tot de koper gerichte uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien Collins een order schriftelijk heeft
aanvaard c.q. Collins tot uitvoering van de order is overgegaan.
3.2 Alle opgaven van en/of vermeldingen over Producten door of vanwege Collins gebeuren naar beste weten van Collins maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.3 Wijzigingen van een Overeenkomst binden Collins slechts voor zover Collins deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt, of voor zover Collins feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst is begonnen.
3.4 Collins is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Artikel 4. Prijzen/Betalingen
4.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen van Collins vermeld in euro´s. Indien prijzen zijn vermeld in een andere valuta worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen doorberekend.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, rechten en eventuele andere vergelijkbare heffingen die worden opgelegd in verband met de verkoop van Producten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Collins zal de verkoopprijs verhogen met
belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien Collins volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.
4.3 Alle prijzen die staan vermeld in prijslijsten, catalogi, offertes, of andere opgaven of vermeldingen van Collins zijn gebaseerd op levering conform de van toepassing zijnde INCOTERMS.
4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Collins en de koper, dient betaling van de koopprijs vooraf aan de levering te geschieden.
4.5 Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Collins en de koper.
4.6 Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van Collins.
4.7 Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij Collins met een dergelijke korting
schriftelijk heeft ingestemd.
4.8 Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Collins eventueel heeft wordt, voorzover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of – indien
dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.
4.9 Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente overeenkomstig artikel 4.8, dient koper aan Collins alle kosten en schade te vergoeden die door Collins zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet tijdige betaling door koper
waaronder alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Collins tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen door koper van zijn betalingsverplichtingen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het
openstaande bedrag, vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van EUR 150,- en zijn opeisbaar door het enkele feit dat koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet.
4.10 Alle leveringen van Producten waar Collins mee ingestemd heeft, zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door Collins. Indien naar de mening van Collins de financiële situatie van de koper op
enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Collins volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere
betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan Collins overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Collins in het kader van de Overeenkomst.
4.11 Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft Collins het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren totdat de koper de
verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan Collins overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Collins in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden
naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.
Artikel 5. Leveringen
5.1 Levering van Producten geschiedt af-fabriek, (ex-works; INCOTERMS, meest recente versie), tenzij: (a) de koper is gevestigd in één van de volgende landen in welk geval levering van Producten geschiedt Carriage and Insurance Paid To (CIP)
INCOTERMS, meest recente versie): Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje of Portugal; of (b) partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen. Transport en verzekeringskosten zullen apart aan
koper worden gefactureerd.
5.2 Collins is gerechtigd om Producten te leveren in gedeelten (deelleveranties).
5.3 Door Collins opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en Collins kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen
jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum. Collins zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde
leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.
5.4 De koper dient Collins er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient Collins een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien Collins niet levert binnen deze termijn
van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden.
5.5 De eigendom van de Producten gaat op de koper overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6 over. Het met de Producten verbonden risico van verlies gaat op de koper over bij aflevering ervan door Collins in overeenstemming met de van
toepassing zijnde INCOTERMS.
5.6 Indien de koper bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan Collins de Producten op kosten van de koper in consignatie leveren. Koper is verplicht de daaruit voortvloeiende (opslag)kosten te vergoeden.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Collins geleverde of te leveren Producten krachtens Overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van Overeenkomsten, blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen koper
uit hoofde van de betreffende Overeenkomst jegens Collins verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van Collins.
6.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Collins te bewaren. In geval van beslaglegging op Producten die eigendom zijn van Collins is koper
gehouden Collins onverwijld in kennis te stellen van de beslaglegging en de beslaglegger er onverwijld op te wijzen dat koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.
6.3 Het is koper verboden enige van Collins betrokken Producten, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper, door te verkopen zonder voorafgaande betaling aan Collins van alle openstaande facturen. Zolang de
eigendom van Producten niet op koper is overgegaan, mag koper Producten niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen. Koper is verplicht, zo lang één of meer facturen openstaan, op eerste verzoek van Collins zekerheid in
de door Collins gewenste vorm voor de betaling daarvan te stellen.
6.4 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Collins tekortschiet of Collins goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is Collins te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd
Producten terug te nemen of anderszins over Producten te beschikken. Collins is, teneinde over Producten te beschikken, te allen tijde gerechtigd de ruimte waarin Producten zich bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden,
te betreden. De kosten van revindicatie komen voor rekening van koper.
6.5 Bij gebreke van teruglevering van Producten door koper is koper aan Collins een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000,- per dag verschuldigd.
Artikel 7. OVERMACHT
7.1 Collins is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien: (a) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van
de Producten; of (b) het verzuim of de vertraging te wijten is aan Overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende of in de wet.
7.2 Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel
voor Collins geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
7.3 Met de term "Overmacht" wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van Collins en als
gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot Overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van Collins.
7.4 Indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door Collins verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3)
achtereenvolgende maanden), heeft Collins het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.
7.5 Indien Collins bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, is Collins gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is koper
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
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LEVERINGSVOORWAARDEN COLLINS BARSYSTEMS 2021
Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Collins Barsystems B.V., onderdeel van ISAAC Company B.V., gevestigd te Halfweg, Nederland en kantoorhoudende te (1112 AW) Diemen, Nederland aan de
Verrijn Stuartweg 1H
Producten: de door Collins Barsystems geleverde goederen en diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst betreffende de verkoop door Collins Barsystems en de aankoop door de koper van Producten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Collins Barsystems (“Collins”), van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Collins van door de koper
geplaatste orders en van alle Overeenkomsten betreffende de verkoop door Collins en de aankoop door de koper van Producten, tenzij en voorzover met Collins uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
2.2 Enige (algemene) (inkoop)voorwaarden en/of bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat of die de koper doet uitgaan vóór of na het door Collins doen uitgaan van enig document waarin de onderhavige Algemene
Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar de Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door Collins van de hand gewezen en terzijde geschoven. De betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het
geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door Collins en zijn op geen enkele wijze bindend voor Collins.
Artikel 3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Collins zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding geldt als een tot de koper gerichte uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien Collins een order schriftelijk heeft
aanvaard c.q. Collins tot uitvoering van de order is overgegaan.
3.2 Alle opgaven van en/of vermeldingen over Producten door of vanwege Collins gebeuren naar beste weten van Collins maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.3 Wijzigingen van een Overeenkomst binden Collins slechts voor zover Collins deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt, of voor zover Collins feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst is begonnen.
3.4 Collins is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Artikel 4. Prijzen/Betalingen
4.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen van Collins vermeld in euro´s. Indien prijzen zijn vermeld in een andere valuta worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen doorberekend.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, rechten en eventuele andere vergelijkbare heffingen die worden opgelegd in verband met de verkoop van Producten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Collins zal de verkoopprijs verhogen met
belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien Collins volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.
4.3 Alle prijzen die staan vermeld in prijslijsten, catalogi, offertes, of andere opgaven of vermeldingen van Collins zijn gebaseerd op levering conform de van toepassing zijnde INCOTERMS.
4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Collins en de koper, dient betaling van de koopprijs vooraf aan de levering te geschieden.
4.5 Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Collins en de koper.
4.6 Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van Collins.
4.7 Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij Collins met een dergelijke korting
schriftelijk heeft ingestemd.
4.8 Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Collins eventueel heeft wordt, voorzover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of – indien
dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.
4.9 Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente overeenkomstig artikel 4.8, dient koper aan Collins alle kosten en schade te vergoeden die door Collins zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet tijdige betaling door koper
waaronder alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Collins tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen door koper van zijn betalingsverplichtingen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het
openstaande bedrag, vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van EUR 150,- en zijn opeisbaar door het enkele feit dat koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet.
4.10 Alle leveringen van Producten waar Collins mee ingestemd heeft, zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door Collins. Indien naar de mening van Collins de financiële situatie van de koper op
enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Collins volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere
betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan Collins overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Collins in het kader van de Overeenkomst.
4.11 Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft Collins het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren totdat de koper de
verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan Collins overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Collins in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden
naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.
Artikel 5. Leveringen
5.1 Levering van Producten geschiedt af-fabriek, (ex-works; INCOTERMS, meest recente versie), tenzij: (a) de koper is gevestigd in één van de volgende landen in welk geval levering van Producten geschiedt Carriage and Insurance Paid To (CIP)
INCOTERMS, meest recente versie): Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje of Portugal; of (b) partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen. Transport en verzekeringskosten zullen apart aan
koper worden gefactureerd.
5.2 Collins is gerechtigd om Producten te leveren in gedeelten (deelleveranties).
5.3 Door Collins opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en Collins kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen
jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum. Collins zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde
leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.
5.4 De koper dient Collins er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient Collins een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien Collins niet levert binnen deze termijn
van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden.
5.5 De eigendom van de Producten gaat op de koper overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6 over. Het met de Producten verbonden risico van verlies gaat op de koper over bij aflevering ervan door Collins in overeenstemming met de van
toepassing zijnde INCOTERMS.
5.6 Indien de koper bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan Collins de Producten op kosten van de koper in consignatie leveren. Koper is verplicht de daaruit voortvloeiende (opslag)kosten te vergoeden.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Collins geleverde of te leveren Producten krachtens Overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van Overeenkomsten, blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen koper
uit hoofde van de betreffende Overeenkomst jegens Collins verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van Collins.
6.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Collins te bewaren. In geval van beslaglegging op Producten die eigendom zijn van Collins is koper
gehouden Collins onverwijld in kennis te stellen van de beslaglegging en de beslaglegger er onverwijld op te wijzen dat koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.
6.3 Het is koper verboden enige van Collins betrokken Producten, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper, door te verkopen zonder voorafgaande betaling aan Collins van alle openstaande facturen. Zolang de
eigendom van Producten niet op koper is overgegaan, mag koper Producten niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen. Koper is verplicht, zo lang één of meer facturen openstaan, op eerste verzoek van Collins zekerheid in
de door Collins gewenste vorm voor de betaling daarvan te stellen.
6.4 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Collins tekortschiet of Collins goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is Collins te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd
Producten terug te nemen of anderszins over Producten te beschikken. Collins is, teneinde over Producten te beschikken, te allen tijde gerechtigd de ruimte waarin Producten zich bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden,
te betreden. De kosten van revindicatie komen voor rekening van koper.
6.5 Bij gebreke van teruglevering van Producten door koper is koper aan Collins een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000,- per dag verschuldigd.
Artikel 7. OVERMACHT
7.1 Collins is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien: (a) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van
de Producten; of (b) het verzuim of de vertraging te wijten is aan Overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende of in de wet.
7.2 Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel
voor Collins geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
7.3 Met de term "Overmacht" wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van Collins en als
gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot Overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van Collins.
7.4 Indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door Collins verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3)
achtereenvolgende maanden), heeft Collins het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.
7.5 Indien Collins bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, is Collins gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is koper
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
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