
Algemene verkoopvoorwaarden 
Moerdijk Tankcontainer Trading B.V. 

 
Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
“MTT”: de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid: Moerdijk Tankcontainer Trading 
B.V., statutair gevestigd te Moerdijk en 
kantoorhoudende te (4782 PM) Moerdijk, 
Middenweg 8, ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 71551409, handelend onder de naam 
“Moerdijk Tankcontainer Trading B.V.”, en alle 
daarmee verbonden of daaraan gelieerde 
ondernemingen, voor zover zij deze algemene 
voorwaarden op overeenkomsten van toepassing 
hebben verklaard; 

“offerte”: een schriftelijk aanbod van MTT tot het aangaan van 
een overeenkomst. 

“schriftelijk”: per brief, fax of e-mail; 
“wederpartij”: degene met wie MTT overeenkomsten sluit, dan wel 

aan wie offertes worden uitgebracht. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

offerte en iedere overeenkomst tussen MTT en de wederpartij, 
tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze 
algemene voorwaarden is afgeweken. Algemene voorwaarden 
van de wederpartij worden door MTT niet aanvaard en 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover toch 
voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn, 
prevaleren deze algemene voorwaarden altijd boven de 
gehanteerde voorwaarden van de wederpartij. 

2. De wederpartij die onder toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden met MTT een overeenkomst heeft gesloten, 
wordt geacht ook bij latere overeenkomsten tussen partijen 
met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
akkoord te zijn gegaan. 

3. Afspraken met en toezeggingen en verklaringen van 
medewerkers van MTT die afwijken van deze algemene 
voorwaarden binden MTT uitsluitend wanneer deze door een 
daartoe bevoegde vertegenwoordiger van MTT schriftelijk 
namens MTT zijn bevestigd. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn 
of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze 
algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de 
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld 
vervangen worden door een bepaling die de strekking van de 
oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 

5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, 
dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze 
algemene voorwaarden. 

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in 
deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar 
de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 3 – Offerte 
1. Tenzij in de offerte anders is aangegeven zijn offertes steeds 

volledig vrijblijvend en kunnen zij door MTT te allen tijde 
worden gewijzigd of ingetrokken. 

2. Tenzij in de offerte anders is aangegeven is een offerte geldig 
zolang MTT in staat is de in de offerte door MTT aangeboden 
zaken, en/of vervangende zaken zoals bedoeld in lid 5 van 
artikel 4 van deze algemene voorwaarden, aan de wederpartij 
te verkopen en leveren (“subject to availability”). Het in de 
offerte vervatte aanbod komt te vervallen als het binnen deze 
– of in voorkomend geval binnen een andersluidende – 
aanvaardingstermijn niet integraal en voorbehoudloos wordt 
aanvaard. 

3. Eventuele afbeeldingen, specificaties en gegevens in of bij een 
offerte en bij eventueel getoonde zaken zijn slechts ter 
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn voor een vordering tot 
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de 
overeenkomst. 

4. De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen 
productkeuze en de geschiktheid van het product voor de 
doeleinden, die zij daarmee voor ogen heeft.  

 
Artikel 4 – Overeenkomst, aard verbintenissen, uitvoering, 
afwijkingen 
1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de 

offerte MTT heeft bereikt. Indien in de acceptatie 
voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden 
aangebracht, komt in afwijking van het in de vorige zin 
bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien MTT 
schriftelijk aan de wederpartij bericht heeft met deze 
afwijkingen van de offerte in te stemmen.  

2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde van voldoende beschikbaarheid bij MTT van de op 
grond daarvan door MTT te leveren zaken, en/of vervangende 
zaken zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel.  

3. Ten aanzien van overeenkomsten en leveringen waarvan of 
waarvoor geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is 
gemaakt, wordt tussen partijen de factuur of afleverbon tevens 
als opdrachtbevestiging beschouwd, welke alsdan tussen 
partijen geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer 
te geven.  

4. Behalve ten aanzien van soort en aantal van te leveren zaken 
bevatten offertes en op basis daarvan te sluiten 
overeenkomsten voor MTT uitsluitend 
inspanningsverbintenissen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen dan wel uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders blijkt uit een door MTT aan de wederpartij overhandigd 
document en/of specificatie, verkoopt MTT zaken in de staat 
waarin zij op het moment van het sluiten van de overeenkomst 
verkeren, en op de plaats waar de zaken zich op dat moment 
bevinden. De wederpartij heeft vooraf gelegenheid om de te 
kopen zaken te onderzoeken.  

5. MTT is gerechtigd zaken te leveren die op de volgende punten 
afwijken van hetgeen in een overeenkomst is omschreven: 
- wijzigingen in de te leveren zaak zelf en/of de verpakking 

indien dit vereist is om te voldoen aan toepasselijke 
wettelijke voorschriften; 

- geringe wijzigingen in de te leveren zaak zelf en/of de 
verpakking die een verbetering daarvan betekenen; 

- andere zaken met dezelfde functionaliteiten, wanneer de in 
een overeenkomst omschreven zaken bij MTT niet op 
voorraad zijn. 

6. MTT heeft altijd het recht om voor de uitvoering van de 
overeenkomst naar eigen inzicht en behoefte derden in te 
schakelen, in welk verband het bepaalde in de artikelen 7:404 
en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 
MTT bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst, 
tenzij schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is 
overeengekomen. 

7. Indien MTT voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens 
behoeft van de wederpartij, dan worden alle verplichtingen van 
MTT uit hoofde van de overeenkomst opgeschort totdat de 
wederpartij deze gegevens juist en volledig aan MTT ter 
beschikking heeft gesteld. MTT is nimmer schadevergoeding 
verschuldigd wegens schade veroorzaakt door uitgebleven, 
niet-tijdige, foutieve en/of onvolledige gegevensverstrekking 
door de wederpartij. 

8. Artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is in geen geval 
van toepassing en de wederpartij doet afstand van zijn recht op 
(gedeeltelijke) ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 
6:227c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 



 
Artikel 5 – Levering, risico-overgang en levertijd 
1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen 

geschiedt levering op de plaats waar de gekochte zaken zich 
bevinden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, dan 
wel, in het geval van nieuwbouw op verzoek van de 
wederpartij, op de plaats waar de desbetreffende fabriek zich 
bevindt. De door MTT te leveren zaken zijn in deze gevallen 
voor risico van de wederpartij vanaf het moment dat deze op 
voornoemde plaats aan de wederpartij of een door hem 
aangewezen derde ter beschikking worden gesteld. 

2. Op verzoek van de wederpartij kan MTT de gekochte zaken 
leveren op een andere door de wederpartij aangewezen plaats. 
De door MTT te leveren zaken zijn in dat geval voor risico van 
de wederpartij vanaf het moment dat deze op de door of 
namens de wederpartij aangewezen plaats aan de wederpartij 
of een door hem aangewezen derde ter beschikking worden 
gesteld.  

3. De kosten van levering worden apart in rekening gebracht.  
4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te (laten) 

nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst 
aan haar ter beschikking worden gesteld. De wederpartij is 
ingeval van een door of namens haar aangewezen plaats van 
levering verplicht om voor een geschikte plaats van levering te 
(laten) zorgen, gelet op onder meer (veiligheids)voorschriften, 
werkomstandigheden en overige geldende regelgeving. De 
wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is 
van het niet naleven van deze verplichting. 

5. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de 
aflevering, dan zullen de zaken door MTT voor rekening en 
risico van de wederpartij worden opgeslagen. 

6. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn 
derhalve nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van 
overschrijding van de levertijd, heeft de wederpartij geen recht 
op schadevergoeding, (gedeeltelijke) ontbinding van de 
overeenkomst of enig opschortingsrecht.  

7. Het is MTT toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, 
tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien 
de zaken in gedeelten worden geleverd, is MTT bevoegd elk 
gedeelte afzonderlijk te factureren. 

8. Indien MTT voor de verpakking en het transport laadborden, 
pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft 
gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van 
statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen 
stellen, is de wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige 
verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar 
het door MTT opgegeven adres, bij gebreke waarvan de 
wederpartij aan MTT schadevergoeding verschuldigd is. 

 
Artikel 6 – Overmacht 
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere 

verplichtingen van MTT opgeschort. Indien de periode waarin 
door overmacht nakoming van de verplichtingen door MTT niet 
mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken, dan zijn beide 
partijen bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te 
ontbinden. 

2. Onder overmacht wordt verstaan al die omstandigheden en/of 
situaties waarin de nakoming van de verbintenis voor MTT 
tijdelijk of permanent onmogelijk of onredelijk bezwarend is, 
waaronder onder meer maar niet uitsluitend oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, 
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, 
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, 
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen 
in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van MTT als 
bij derden, van wie MTT de benodigde materialen of 
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij 
opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en 

voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de 
risicosfeer van MTT ontstaan. 

3. MTT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien 
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt 
nadat MTT haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Indien MTT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en 
is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof 
het een afzonderlijke overeenkomst, mits het reeds geleverde 
c.q. leverbare deel een zelfstandige waarde heeft. 

 
Artikel 7 – Intellectuele eigendom 
1. Alle intellectuele eigendom op door MTT geleverde zaken en 

daarbij behorende en/of daarop betrekking hebbende 
documenten en de in die zaken en documenten begrepen 
kennis en ideeën is en blijft, voor zover niet toekomend aan 
toeleveranciers van MTT, van MTT en mag zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MTT op generlei 
wijze worden gebruikt, vermeerderd, aangepast en/of aan 
derden ter beschikking of ter inzage worden gegeven. 

2. De wederpartij is verplicht aanspraken van derden op de 
intellectuele eigendomsrechten van MTT en haar 
toeleveranciers direct aan MTT te melden. 

 
Artikel 8 – Prijzen en prijsverhoging 
1. De door MTT opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief 

leveringskosten, belastingen, verpakking, emballage, 
vervoersdocumenten, testcertificaten, keuring, verzekering en 
door de overheid op te leggen toeslagen, hoegenaamd ook. 
Voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk kortingen zijn 
overeengekomen gelden deze alleen over de nettoprijs. 

2. Indien MTT met de wederpartij een bepaalde prijs 
overeenkomt, is MTT tot het moment van aflevering aan de 
wederpartij niettemin steeds gerechtigd tot verhoging van de 
prijs in geval van kostprijsverhogingen, zonder dat de 
wederpartij het recht heeft de overeenkomst (gedeeltelijk) te 
ontbinden. In afwijking van het voorgaande heeft de 
wederpartij gedurende vijf (5) werkdagen na mededeling van 
de prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden 
indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt.  

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. 
Voor de gevolgen van druk- en typfouten is MTT niet 
aansprakelijkheid. Bij druk- en typfouten is MTT niet verplicht 
het product tegen de foutieve prijs te leveren. 

4. Facturen van MTT worden geacht door de wederpartij te zijn 
aanvaard en goedgekeurd indien een schriftelijk bezwaar MTT 
niet binnen acht (8) dagen na factuurdatum heeft bereikt. 

 
Artikel 9 – Betaling 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient 

volledige betaling plaats te vinden voordat tot aflevering van 
de gekochte zaken aan de wederpartij wordt overgegaan. 
Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag naar een door MTT op de factuur, hetzij 
op enige andere wijze kenbaar gemaakt bank- of 
girorekeningnummer.  

2. Na het verstrijken van de op de betreffende factuur vermelde 
betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim 
en is zij vanaf het moment van in verzuim treden over het 
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van één procent (1%) 
per (gedeelte van een) maand, dan wel de wettelijke 
handelsrente indien deze hoger is. 

3. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder opschorting, 
korting of verrekening, hoegenaamd ook. 

4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter 
voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en 
(incasso)kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen 
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat 
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 



5. MTT is altijd gerechtigd van de wederpartij meer zekerheid te 
verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens 
tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. 

 
Artikel 10 – Incassokosten 
1. Als de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen 

van een of meer van haar verplichtingen, dan komen alle 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de wederpartij, zulks met een minimum van 
vijftien procent (15%) van het door de wederpartij aan MTT 
verschuldigde bedrag.  

2. De wederpartij is aan MTT alle door MTT daadwerkelijk 
gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, 
indien MTT en de wederpartij met betrekking tot een geschil 
een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en de wederpartij 
in dat kader volledig of in overwegende mate in het ongelijk is 
gesteld. 

 
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 
1. De door MTT geleverde zaken blijven het volledige en 

uitsluitende eigendom van MTT totdat de wederpartij al haar 
verplichtingen uit en/of in verband met alle met MTT gesloten 
overeenkomsten volledig is nagekomen. 

2. Ten aanzien van door MTT afgeleverde zaken, die krachtens lid 
1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is het de 
wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken aan 
derden door te verkopen dan wel ter beschikking te stellen 
en/of om daarop beperkte rechten te vestigen.  

3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er 
gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is MTT te 
allen tijde gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of 
derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of 
weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle 
medewerking te verlenen. 

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de 
wederpartij verplicht MTT daarvan onverwijld op de hoogte te 
stellen. 

5. De wederpartij verplicht zich ten opzichte van MTT : 
- de geleverde zaken waarvan het eigendom bij MTT berust 

afgescheiden dan wel anderszins individualiseerbaar te 
bewaren; 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, 
ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en op eerste 
daartoe strekkend verzoek de polis van deze verzekering 
ter inzage te geven; 

- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met 
betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken op eerste daartoe strekkend verzoek te verpanden 
aan MTT op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 
3:239 van het Burgerlijk Wetboek; 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
merken en gemerkt te houden als het eigendom van MTT. 

 
Artikel 12 – Gebreken; klachtplicht; vervaltermijnen 
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) 

onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het 
geleverde wat betreft aard, kwantiteit en kwaliteit volledig aan 
de overeenkomst beantwoordt. 

2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de wederpartij op 
straffe van verval van alle rechten aan MTT te worden gemeld 
binnen twee (2) werkdagen na aflevering. 

3. Niet-zichtbare gebreken dienen door de wederpartij op straffe 
van verval van alle rechten aan MTT te worden gemeld binnen 
vijf (5) werkdagen na ontdekking. 

4. Melding van gebreken of tekorten aan MTT laat de verplichting 
van de wederpartij tot betaling en afname van gekochte zaken 
onverlet. 

 
Artikel 13 – Garantie  
1. Op de door MTT geleverde zaken is slechts garantie verleend 

indien en voor zover vermeld op en onder de voorwaarden van 
de aan de wederpartij ter hand gestelde garantieformulieren. 

2. Zijn er geen garantieformulieren aan de wederpartij ter hand 
gesteld, dan is MTT, ten aanzien van zaken die door haar van 
derden worden betrokken, niet tot enige verderstrekkende 
garantie gebonden, dan die welke zij van de desbetreffende 
derde te dien aanzien heeft verkregen. 

 
Artikel 14 – Bijzondere gevallen van opeisbaarheid / beëindiging  
Alle vorderingen op de wederpartij zijn direct opeisbaar en MTT is 
gerechtigd, maar niet verplicht, om overeenkomsten met de 
wederpartij met directe ingang door opzegging te beëindigen, indien: 
- de wederpartij in liquidatie treedt, in staat van faillissement 

wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt 
verleend; 

- zaken van MTT waarop een eigendomsvoorbehoud rust na 
aflevering teniet gaan of beschadigd raken, dan wel MTT daarvan 
door zaaksvorming, natrekking, vermenging of anderszins de 
eigendom verliest; 

- MTT de wederpartij in het kader van de overeenkomst gevraagd 
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid 
uitblijft. 

 
Artikel 15 – Aansprakelijkheid 
1. MTT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, 

behoudens schade door opzet, bewuste roekeloosheid of grove 
schuld van de met de leiding van het bedrijf van MTT belaste 
personen. 

2. MTT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of 
gevolgschade, waaronder onder meer maar niet uitsluitend 
begrepen: gederfde winst, imagoschade, schade door 
bedrijfsstagnatie, schade aan andere zaken dan de door MTT 
geleverde en/of schade aan personen. Meer in het bijzonder is 
MTT niet aansprakelijk voor schade geleden door derden. 
Verder doet de wederpartij uitdrukkelijk afstand van de 
mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek.  

3. MTT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door al dan 
niet door haar ingeschakelde derden en/of door te late of 
verkeerde levering. 

4. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is 
de hoogte van een eventuele door MTT verschuldigde 
schadevergoeding steeds beperkt tot het bedrag van de door 
de verzekering gedane uitkering, zulks eventueel vermeerderd 
met het bedrag van het eigen risico van MTT, voor zover deze 
aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt. Indien geen 
verzekering dekking biedt of tot uitkering overgaat, is de 
hoogte van de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de 
factuurwaarde van de overeenkomst. 

5. De wederpartij vrijwaart MTT tegen alle aanspraken van 
derden die op enige wijze samenhangen met de voor de 
wederpartij verrichte leveringen en werkzaamheden en de in 
verband met dergelijke aanspraken te maken juridische (of 
andere (advies)) kosten, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg 
zijn van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de 
met de leiding van het bedrijf van MTT belaste personen. 

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, en 
onverminderd klacht- en vervaltermijnen, is de 
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MTT 
en eventueel door MTT ingeschakelde derden, één (1) jaar.  

7. Iedere wettelijke of contractuele garantie en/of 
aansprakelijkheid jegens c.q. van MTT vervalt indien en zodra: 
- de wederpartij zelf of door middel van een derde getracht 

heeft al dan niet vermeende gebreken ongedaan te maken; 
- de wederpartij tot doorlevering is overgegaan; 
- de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft 

aangebracht of heeft laten aanbrengen; 



- klachten van de wederpartij geheel of gedeeltelijk het 
gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig 
gebruik door of voor rekening van de wederpartij; 

- de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft 
behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar 
verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij 
behoort te komen; en/of 

- MTT de vermeende gebreken bij controle niet (meer) kan 
constateren.  

 
Artikel 16 – Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij 
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. 

2. Indien MTT op grond van een wettelijke bepaling of een 
rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie 
aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden 
te verstrekken en MTT zich ter zake niet kan beroepen op een 
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of 
toegestaan recht van verschoning, dan is MTT niet gehouden 
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij 
niet gerechtigd tot (gedeeltelijke) ontbinding van de 
overeenkomst op grond van niet-nakoming.  

 
Artikel 17 – Wijziging van deze algemene voorwaarden 
MTT is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te 
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde 
tijdstip van inwerking treden. MTT zal de gewijzigde algemene 
voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen 
tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen 
jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is 
medegedeeld. 
 
Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen MTT en de wederpartij is 

Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de in 
internationale verwijzingsregels neergelegde uitgangspunten. 
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten, 
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

2. Alle eventuele geschillen inzake rechtsbetrekkingen tussen 
partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Rotterdam, zulks behoudens voor zover 
dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg 
zouden staan. 

 
Artikel 19 – Taal algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal 
opgesteld. In geval van enig verschil van inhoud of strekking tussen 
de verschillende teksten, is de Nederlandse tekst bindend. 
 
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN OOK TE VINDEN OP DE 
WEBSITE: WWW.MOERDIJKTANKCONTAINERTRADING.NL 
 


