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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 
CIRCULAR GREEN  
 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Circular Green: Circular Green zoals ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder KvK-nummer 73052841.  

Opdrachtgever: degene die Producten wenst af te 

nemen van Circular Green en handelt in de 

uitoefening van beroep of bedrijf.  

Producten: alle werken en diensten van stoffelijk en 

niet stoffelijke aard die door of namens Circular Green 

tot stand komen of worden gerealiseerd. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Circular 

Green en de Opdrachtgever ter zake de levering van 

Producten alsmede elke aanvulling of wijziging 

daarop.  

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op alle aanbiedingen van Circular Green en 

Overeenkomsten tussen Circular Green en de 

Opdrachtgever; en op alle tussen de 

Opdrachtgever en Circular Green geldende 

rechtsbetrekkingen. 

2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene 

voorwaarden binden Circular Green slechts indien 

deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. De door Opdrachtgever gehanteerde algemene 

voorwaarden en/of andere voorwaarden worden 

door Circular Green uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze 

algemene voorwaarden nietig zou(den) zijn of 

zou(den) worden vernietigd, blijven de overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden of de 

tussen de Opdrachtgever en Circular Green 

gesloten overeenkomsten waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn van kracht. 

 

Artikel 3. Aanbieding 

1. Alle door Circular Green gedane aanbiedingen zijn 

niet bindend. Zij zijn vrijblijvend, voor zover het 

tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.  

2. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de 

uitvoering van de Overeenkomst door Circular 

Green onder normale omstandigheden, op basis 

van de bij Circular Green bekende gegevens en 

gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. 

3. In brochures, afbeeldingen, tekeningen en 

dergelijke vermelde gegevens zijn slechts indicatief 

en niet bindend.  

4. De door Circular Green uitgebrachte aanbieding 

alsmede door haar verstrekte tekeningen mogen 

zonder de uitdrukkelijke toestemming van Circular 

Green geheel noch ten dele worden gebruikt en/of 

gekopieerd, dan wel op een andere wijze worden 

vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage 

worden gegeven.   

 

Artikel 4. Totstandkoming 

1. Een Overeenkomst komt tot stand na 

ondertekening van de Overeenkomst.  

2. Na de Overeenkomst aangenomen orders, 

(aanvullende) afspraken, wijzigingen en/of 

mondelinge of schriftelijke toezeggingen gedaan 

door Circular Green‟s personeel, 

vertegenwoordigers, verkopers of andere 

(tussen)personen zijn niet bindend, tenzij deze 

door Circular Green door een daartoe 

gemachtigd/bevoegd persoon aan de 

Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 

Circular Green zal in dat geval zijn gerechtigd 

aanvullende fee‟s, vergoeding en honoraria bij de 

Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3. Circular Green heeft het recht de Overeenkomst 

door derden te laten uitvoeren. Indien de uitvoering 

van (een deel van) de Overeenkomst in overleg 

met de Opdrachtgever door (een)derde(n) 

geschiedt, is Circular Green gerechtigd naast de in 

de offerte opgegeven kosten ook eventuele door 

deze partij(en) achteraf gefactureerde meerkosten 

door te belasten aan de Opdrachtgever.  

 

Artikel 5. Prijzen  

1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle 

prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. 

2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Circular 

Green: 

 gebaseerd op de tijdens de offerte 

respectievelijk orderdatum geldende hoogte van 

inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en 

overheidslasten, vrachten, assurantiepremie en 

andere kosten; 

 gebaseerd op levering op locatie zoals 

aangegeven in de offerte; 

 exclusief btw, invoerrechten, andere rechten, 

belastingen en heffingen; 

 vermeld in euro‟s. 

3. De prijzen worden jaarlijks aangepast op basis van 

de CBS-prijsindex ‘diensten’ over het voorafgaande 

kalenderjaar. Met uitzondering van het eerste 

kalenderjaar, waarin de leaseperiode gestart is. 

4. Circular Green verzorgt het vervoer naar de plaats 

van bestemming, mits de betreffende zaken met 

een voldoende grote lift en zonder enige 

belemmering kunnen worden vervoerd naar de 

interne plaats van bestemming. Indien de aanvoer 

op of bij de plaats van levering door 

omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan wel 

dat Circular Green hierdoor extra kosten moet 

maken, dan komen deze extra uren en kosten voor  

rekening van de Opdrachtgever en is Circular 

Green gerechtigd deze uren en kosten afzonderlijk 

bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.  

5. Indien de Opdrachtgever de Producten niet op de 

overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is 

het risico van een eventueel door bewaring 

optredend kwaliteitsverlies voor de Opdrachtgever. 

De Producten staan te zijner beschikking, voor zijn 

rekening en risico opgeslagen. Indien na 

verstrijking van een beperkte bewaarperiode, welke 

gelet op de productsoort als redelijk kan worden 

beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden en 

het risico van kwaliteitsverlies van de Producten 

geen andere keuze laat, wordt de order geacht 

door de Opdrachtgever te zijn geannuleerd en is 

het gestelde in artikel 18.1 van toepassing. 

6. In het geval van een wijziging van de 

Overeenkomst, waaronder is begrepen de levering 

van een nieuwe/gewijzigde versie van het Product, 

en/of uitbreiding van de door Circular Green te 

verrichten werkzaamheden, impliceert dit dat de 

daaruit voortvloeiende (meer)kosten voor rekening 

van de Opdrachtgever komen. Deze (meer)kosten 

zijn gebaseerd op de door Circular Green 

gewoonlijk gehanteerde fees, 

(onkosten)vergoedingen en honorariumtarieven. 

7. In geval van verhoging of meer der prijsfactoren is 

Circular Green gerechtigd om de orderprijs 

dienovereenkomstig te verhogen, een en ander 

met inachtneming van de eventueel terzake 

bestaande, wettelijke voorschriften. 

 

Artikel 6. Levering en Uitvoering  

1. Circular Green zal zich inspannen de opdracht 

zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Indien 

uitdrukkelijk daarom verzocht, zal Circular Green 

de Opdrachtgever op de hoogte houden van de 

voortgang van de werkzaamheden. 

2. De Opdrachtgever is gehouden al hetgeen te doen 

wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een 

tijdige en juiste levering door Circular Green 

mogelijk te maken, dit in bijzonder door het tijdig 

(laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en 

duidelijke gegevens. 

3. Circular Green is gehouden de overeengekomen 

hoeveelheid te leveren. Echter, wanneer het 

Circular Green door een omstandigheid, vallende 

buiten zijn directe invloedssfeer, onmogelijk is om 

de bestelde hoeveelheid te leveren, is Circular 

Green gerechtigd na overleg met de 

Opdrachtgever de hoeveelheid te verminderen. 

4. Opgegeven leveringstijden en/of opgegeven 

leveringsdata zijn nimmer fatale termijnen, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Circular Green zal de Opdrachtgever tijdig 

waarschuwen indien door haar afwijking van de 

overeengekomen leveringstijd wordt voorzien. 

5. Indien de overschrijding van de levertijd niet aan 

Circular Green is te wijten, kan de Opdrachtgever 

nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of 

ontbinding van de overeenkomsten. 

6. De opgegeven leveringstijden en/of 

opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van 

het sluiten van de Overeenkomst geldende 

werkomstandigheden en op de tijdige levering van 

de door de uitvoering van de Overeenkomst door 

Circular Green uitbestede werkzaamheden. 

7. Het is Circular Green toegestaan verkochte 

goederen in gedeelten te leveren. Indien zaken in 

gedeelten worden geleverd, is Circular Green 

bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 

Artikel 7. Lease  

1. Een door Circular Green afgesloten Overeenkomst 

vangt aan op de dag van aflevering van het 

Product en eindigt op de dag waarop het Product 

compleet door Circular Green is terugontvangen. 

2. De leaseperiode is voor minimaal één jaar met een 

opzegtermijn van een half jaar, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. De Overeenkomst wordt geacht na één jaar telkens 

stilzwijgend voor één jaar te zijn verlengd, tenzij 

een der partijen de overeenkomst met inachtname 

van een opzegtermijn van een half jaar schriftelijk 

heeft opgezegd. 

4. Het Product mag uitsluitend gebruikt worden in 

overeenstemming met zijn bestemming. De 

Opdrachtgever is daarom verplicht het Product te 

behandelen volgens de instructies. 

5. De Opdrachtgever verklaart door acceptatie van 

het Product dit in goede staat te hebben 

ontvangen, het in die staat te zullen houden en 

aldus na afloop van de leaseperiode weer op te 

leveren, een en ander behoudens normale slijtage, 

dat ter beoordeling van Circular Green. 

6. Indien het Product gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst door wat voor oorzaak dan ook 

verloren gaat, dient de Opdrachtgever Circular 

Green daarvan direct op de hoogte te brengen en 

is de Opdrachtgever gehouden de dagwaarde van 

het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan 

Circular Green te voldoen. 

7. Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel 

afstanddoening van het Product, zowel om baat als 

om niet ten behoeve van een derde, is zonder de 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Circular 

Green verboden. 

8. Het gehuurde mag niet van de plaats, waar het 

door Circular Green is geplaatst, worden verwijderd 

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Circular Green. 

9. De kosten van onderhoud en herstel noodzakelijk 

anders dan ten gevolge van normaal gebruik, zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever. 

10.De Opdrachtgever is verplicht het Product bij een 

solide maatschappij tegen alle verzekerbare 

schade, waaronder brand en diefstal, te 

verzekeren. 

11.Door Circular Green wordt het recht voorbehouden 

het Product te allen tijde te controleren of te doen 

controleren. De Opdrachtgever verplicht zich al nu 

hieraan steeds zijn medewerking te zullen verlenen 

en het Product niet te vervoeren naar een andere 

plaats zonder de uitdrukkelijke toestemming van 

Circular Green. 

12.De Opdrachtgever dient Circular Green onverwijld 

kennis te geven van een eventuele beslaglegging 

op zijn (in lease gegeven) goederen of onroerende 

zaken of op een gedeelte daarvan en voorts van 

zijn faillissement, surseance van betaling dan wel 

het staken van de bedrijfsactiviteiten en is verplicht 

altijd de beslagleggende deurwaarder, de curator of 

bewindvoerder op de hoogte te brengen van de 

met Circular Green bestaande Overeenkomst(en). 

13.Na afloop van de Overeenkomst zal het Product 

door Circular Green worden opgehaald, tenzij 

anders tussen partijen wordt overeengekomen.  

14.Bij de Overeenkomst is het onderhoud van het 

Product door Circular Green inbegrepen. 

 

Artikel 8. Betaling en eigendomsvoorbehoud  

1. Alle door Circular Green geleverde Producten 

blijven eigendom van Circular Green. Bij niet-tijdige 

betaling van een of meer reeds vervallen facturen, 

heeft Circular Green het recht de Producten 

terstond tot zich te nemen en van de plaats van 

opslag af te voeren. Daartoe wordt Circular Green 

hierbij reeds nu voor alsdan door de Opdrachtgever 

onherroepelijk volmacht verleend de percelen waar 

de geleverde Producten zich bevinden, te betreden 

of door degenen die met het terughalen van de 

Producten zijn belast, te doen betreden. 

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient 

betaling door de Opdrachtgever te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum op de door 

Circular Green aangegeven wijze. De 

betalingstermijn geldt als fatale termijn. Indien na 

het verstrijken van deze termijn door Circular 

Green nog geen (volledige) betaling is ontvangen, 

is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente 

gelijk aan 1.5% per maand over het uitstaande 

bedrag verschuldigd. Alle daadwerkelijk door 

Circular Green gemaakte kosten, zoals 

proceskosten en (buiten)gerechtelijke gemaakt in 

verband met te late betalingen, komen ten laste 
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van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke 

kosten worden nu reeds bij voorbaat gesteld op ten 

minste 15% van het factuurbedrag met een 

minimum van € 150,-. 

3. Circular Green is gerechtigd zijn facturen 

maandelijks bij de Opdrachtgever in rekening te 

brengen. 

4. Het leasebedrag moet per drie maanden bij 

vooruitbetaling worden voldaan, tenzij anders 

schriftelijk overeengekomen. 

5. De Opdrachtgever voldoet de door Circular Green 

verstuurde facturen zonder dat aanspraak kan 

worden gemaakt op korting en/of verrekening. 

6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van 

beweerdelijke gebreken in het Product, dan wel om 

welke redenen dan ook de nakoming van zijn 

betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. 

7. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn 

betalingsverplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins 

in gebreke blijft, is het de Opdrachtgever niet 

(langer) toegestaan het Product, althans de ter 

beschikking gestelde resultaten van de 

werkzaamheden verricht door Circular Green, te 

gebruiken. 

8. Ingeval van liquidatie, insolventie, aanvraag van 

faillissement of surseance van betaling van de 

Opdrachtgever, wordt het totaalbedrag voor alle 

werkzaamheden en goederen die de 

Overeenkomst bestrijkt en uit welke hoofde Circular 

Green die ook heeft, onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 9. Reclames 

1. Onverminderd worden reclames/klachten 

betreffende soort en kwaliteit door Circular Green 

slechts in behandeling genomen, indien deze 

schriftelijk binnen 48 uur na aflevering bij Circular 

Green rechtstreeks zijn ingediend. 

2. Reclames over facturen dienen schriftelijk te 

worden ingediend, en wel binnen 7 dagen na 

verzenddatum der facturen. 

3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de 

Opdrachtgever geacht het geleverde, 

respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. 

Dan worden reclames/klachten niet meer door 

Circular Green in behandeling genomen. 

4. Het indienen van een reclame ontslaat de 

Opdrachtgever nooit van zijn 

betalingsverplichtingen ten opzichte van Circular 

Green. 

5. Retournering van het geleverde kan slechts 

geschieden na voorafgaande, schriftelijke 

toestemming van Circular Green onder de door 

Circular Green te bepalen voorwaarden. 

 

Artikel 10. Garanties  

1. Op uit hoofde van een met Opdrachtgever gegeven 

gesloten Overeenkomst wordt door Circular Green 

een 100%-plantgarantie gegeven gedurende de 

gehele leaseperiode. 

2. Schade bij het Product ontstaan als gevolg van 

verstoring van het leefklimaat zoals genoemd in 

artikel 11, opzettelijke vervuiling van het 

wortelmilieu, opzettelijke beschadiging van de 

planten, dan wel beschadiging van de 

interieurbeplanting als gevolg van schuld/fout van 

de Opdrachtgever, vallen niet onder de deze 

garantiebepalingen. 

 

Artikel 11. Diversen 

1. Het leefklimaat van de geleverde 

Interieurbeplanting dient aan de door Circular 

Green geadviseerde voorschriften te blijven 

voldoen zoals in ieder geval: lichtsterkte minimaal 

600/700 lux, netto vanaf planthoogte een 

temperatuur van 16-30 graden Celsius en een 

luchtvochtigheid van 40-50% relatief. 

 

Artikel 12. Transportrisico  

1. Alle transport/verzendingen binnen Nederland 

wordt door Circular Green verzorgd. De 

aansprakelijkheid van Circular Green gaat hierin 

nooit verder dan de waarde van de voor de 

Opdrachtgever vervoerde goederen c.q. de dekking 

van de desbetreffende transportverzekeraar. De 

Opdrachtgever vrijwaart Circular Green 

uitdrukkelijk voor verdergaande claims 

dienaangaande. 

2. Vervoer/verzending buiten Nederland in opdracht 

van de Opdrachtgever geschiedt geheel voor 

rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij 

anders overeengekomen. 

 

Artikel 13. Overmacht 

1. Ingeval overmacht de uitvoering van de 

Overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel 

Circular Green als de Opdrachtgever bevoegd de 

Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat 

dit de Opdrachtgever enige aanspraak op 

schadevergoeding geeft, behoudens voor zover 

Circular Green ten gevolge van deze ontbinding 

voordeel zou genieten, dat Circular Green bij 

behoorlijke nakoming van de Overeenkomst niet 

zou hebben gehad. 

2. Onder overmacht is mede begrepen elke 

omstandigheid die buiten Circular Green‟s toedoen 

is ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de 

Overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke 

overmacht oplevende omstandigheden gelden in 

ieder geval: verlies, extreem ziekteverzuim, brand, 

ernstige storingen in het bedrijf van Circular Green 

en nationale rampen. 

3. Indien Circular Green bij het intreden van de 

overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 

heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn 

verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 

reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk 

te factureren en is de Opdrachtgever gehouden 

deze factuur te voldoen als betrof het een 

afzonderlijk contract. Echter, dit geldt niet als het 

reeds geleverde c.q. leverbare deel geen 

zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid  

1. Circular Green kan nimmer aansprakelijk zijn voor 

directe of indirecte (waaronder gevolg)schade, 

tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de 

zijde van Circular Green. 

2. Ingeval Circular Green in tegenstelling tot het 

bepaalde in artikel 14.1 aansprakelijk mocht zijn 

voor schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot 

een bedrag dat niet meer bedraagt dan 10 (tien)% 

van het honorarium dat door Circular Green in het 

kader van de uitvoering van de Overeenkomst is 

ontvangen. 

3. Ingeval een in kracht van gewijsde gegane 

rechterlijke uitspraak het bepaalde in artikel 14.2 

als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de 

aansprakelijkheid beperkt tot die schade en 

maximaal tot die bedragen waartegen Circular 

Green verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gelet op 

de in de branche geldende gebruiken, verzekerd 

zou moeten zijn. 

4. Het bepaalde in artikel 14.2 en 14.3 geldt slechts 

voor zover de aansprakelijkheid van Circular Green 

ingevolge de wet of de Overeenkomst (waaronder 

begrepen het bepaalde in de onderhavige, 

algemene voorwaarden) niet reeds verder is 

beperkt dan uit de enkele toepassing van 

voornoemde artikelen zal volgen en/of wanneer 

Opdrachtgever zelf reeds een verzekering heeft 

afgesloten ter dekking van dergelijke schade(n). 

5. Zonder op enige wijze af te doen aan het elders in 

deze algemene voorwaarden bepaalde is Circular 

Green niet aansprakelijk voor enig gebrek in de 

levering van de Producten die het gevolg is van de 

onjuistheid en/of onvolledigheid van de door 

Opdrachtgever opgegeven  gegevens. 

6. Circular Green is niet aansprakelijk voor eventuele 

vervolgingen, claims, eisen, uitspraken of andere 

aansprakelijkheden of kosten zijdens derden, hoe 

ook genaamd, welke ontstaan in verband met het 

verkeerd gebruik de Producten. 

7. Elke aansprakelijkheid van Circular Green uit welke 

hoofde ook vervalt in ieder geval door het verlopen 

van de leaseperiode. 

 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten  

1. Alle rechten van intellectuele of industriële 

eigendom op alle krachtens de offerte door Circular 

Green ontwikkelde of geleverde producten, 

daaronder medebegrepen tekeningen, 

afbeeldingen, documentatie, en offertes, alsmede 

voorbereidend materiaal ervan berusten uitsluitend 

bij Circular Green. De Opdrachtgever verkrijgt 

uitsluitend de (niet exclusieve) gebruiksrechten en 

bevoegdheden, die bij deze algemene 

voorwaarden anderszins worden toegekend. 

2. Indien er auteursrechten op het ontwerp van 

Circular Green rusten, geldt Circular Green als 

maker in de zin van de Auteurswet en kan zij als 

auteursrechthebbende over het werk beschikken. 

3. Circular Green is te allen tijde gerechtigd om zijn 

naam op of bij het werk te (laten) vermelden of 

desgewenst te verwijderen en het is de 

Opdrachtgever niet toegestaan zonder 

voorafgaande toestemming het werk zonder 

vermelding van de naam van Circular Green 

openbaar te maken of te vermenigvuldigen. 

4. Dit artikel blijft ook na opzegging, ontbinding, dan 

wel anderszins beëindiging van de overeenkomst 

van kracht. 

 

Artikel 16. Geheimhouding  

Partijen zullen zowel in de precontractuele fase, 

waaronder mede begrepen het offertestadium, als 

tijdens de Overeenkomst, als na beëindiging van de 

Overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien 

van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in 

verband met de aanbieding en Overeenkomst ter 

kennis komt. 

 

Artikel 17. Overdracht  

1. Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die 

door hem/haar uit deze Overeenkomst voortvloeien 

noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde 

overdragen zonder voorafgaande, schriftelijke 

toestemming van Circular Green. 

2. Circular Green heeft het recht om aan de 

toestemming voorwaarden te verbinden. 

 

Artikel 18. Opzegging, beëindiging en ontbinding  

1. Bij annulering van een met Circular Green gesloten 

Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient hij, 

naast een schadevergoeding, alle door Circular 

Green ter zake van die opdracht c.q. 

Overeenkomst gemaakte kosten te voldoen. 

2. Bij beëindiging dan wel opzegging van een van een 

met Circular Green gesloten Overeenkomst door 

de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de 

leaseperiode, is de Opdrachtgever gehouden de 

nog te vervallen leasetermijnen alsmede de door 

Circular Green gemaakte kosten, schade en rente 

te voldoen. Voorts is Circular Green in dat geval 

gerechtigd het Product onverwijld onder zich te 

nemen. 

3. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting 

voortvloeiende uit enige met Circular Green 

gesloten Overeenkomst, alsmede ingeval van 

beslaglegging op zijn goederen of onroerende 

zaken of op een gedeelte daarvan en voorts (een 

verzoek tot) surseance van betaling, faillissement, 

ondercuratelestelling of liquidatie van de 

onderneming van de Opdrachtgever dan wel het 

staken van de bedrijfsactiviteiten door de 

Opdrachtgever, is Circular Green gerechtigd 

zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling door een enkele, schriftelijke 

verklaring de Overeenkomst of een gedeelte 

daarvan te ontbinden. 

4. Door de ontbinding wordt de Opdrachtgever de 

door Circular Green geleden schade, onder meer 

bestaande uit gemiste fee‟s, vergoedingen 

honoraria, vervallen en nog te vervallen 

leasetermijnen, gederfde winst, rente en (overige) 

kosten, zonder verdere ingebrekestelling 

onmiddellijk verschuldigd en is/zijn deze 

onmiddellijk opeisbaar. Door de ontbinding van een 

Overeenkomst is Circular Green, in aanvulling op 

het hiervoor bepaalde, eveneens gerechtigd het 

Product onverwijld onder zich te nemen. 

5. Indien het bepaalde in artikel 17.1 zich voordoet en 

de Opdrachtgever een voordeel geniet dat hij bij 

behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft 

Circular Green het recht op vergoeding van 

schade, ten minste bestaande uit de hoogte van dit 

voordeel. 

 

Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht  

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van 

toepassing. 

2. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes c.q. 

aanbiedingen en Overeenkomsten hoe ook 

genaamd, zullen bij uitsluiting van andere 

gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Den Haag. 

 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden  

Circular Green is bevoegd wijzigingen in de 

voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden 

in werking op het aangekondigde tijdstip voor 

inwerkingtreding. Circular Green zal de gewijzigde 

voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. 

Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is 

medegedeeld, treden wijzigingen jegens de 

Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is 

medegedeeld. 
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