
Algemene Voorwaarden Bambooder Biobased Fibers B.V. 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden  
 
1. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
Bambooder: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bambooder Biobased Fibers 
B.V, gevestigd te Amsterdam aan het adres Lisdoddelaan 63, 1087 KB, 
handelsregisternummer 64109739 

 
Opdrachtgever: Elke  natuurlijke  of  rechtspersoon  aan  wie Bambooder een  aanbieding  
doet  tot  het  leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden 
alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of 
diensten. 

 
1. 1.2 Op alle overeenkomsten die met Bambooder worden gesloten zijn uitsluitend de 

onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. 
 

1. 1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 
overeenkomsten tot koop, verkoop of gelijksoortige overeenkomsten tussen Bambooder en 
de opdrachtgever. 
 

1. 1.4 De toepasselijkheid van eventuele leverings- of betalingsvoorwaarden, dan wel 
andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever van Bambooder wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 
 

1. 1.5 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten  met de 
opdrachtgever voor de uitvoering waarvan door Bambooder een beroep wordt gedaan op 
derden. 
 

1. 1.6 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt 
als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, 
daar zeker onder te verstaan telefonische berichten services, e-mail en gefaxte 
documenten. 
 

1. 1.7 De inhoud van offertes en de website van Bambooder alsmede de inhoud van alle 
andere uitingen van Bambooder zullen geen garanties geven met betrekking tot de aard, 
de juistheid of de inhoud van deze informatie. Bambooder is niet aansprakelijk voor 
eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik 
van de betreffende informatie. 
 

1. 1.8 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling van deze voorwaarden in het 
kader van een specifieke overeenkomst hebben uitsluitend betrekking op de betreffende 
overeenkomst en hebben geen algemene werking. Zij zijn slechts geldig, indien en voor 
zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

1. 1.9 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of 



gedeeltelijk nietig mocht(en) zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige 
bepalingen volledig van toepassing. 

 
 
Artikel 2 Aanbod en offerte 
 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bambooder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
 
2.2 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding 

door Bambooder van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel 
blijken uit de schriftelijke bevestiging van Bambooder, als uit het feit dat Bambooder 
uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

 
2.3 Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van 

kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk 
weergegeven, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. Bambooder is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of 
onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 

 
2.4 Bambooder is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze 

prijs berust op een druk-, of schrijffout of indien deze prijs berust op een kennelijke 
vergissing. 

 
 
Artikel 3 Prijzen en betaling 
 
3.1 De door de Bambooder gehanteerde prijzen zoals onder meer weergegeven in de 

aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten 
kunnen onder andere bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van 
ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 

 
3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen de afgesproken termijn. 
 
3.3 Door Bambooder aan de opdrachtgever ter hand gestelde resp. aan hem verzonden 

facturen dienen, indien geen vooruitbetaling op grond van artikel 3.5 van deze algemene 
voorwaarden is verlangd, te worden voldaan binnen 30 dagen na de terhandstelling resp. 
verzending daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de 
hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 
3.4 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een 

verhoging ondergaan, is Bambooder gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door 
voorzienbare omstandigheden, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de 
overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl Bambooder op grond van het bovenstaande niet 
gehouden is tot enige schadevergoeding. Bambooder maakt een dergelijke prijsverhoging 



zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien de prijsverhoging meer dan 15% 
van de factuur betreft, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

3.5 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft Bambooder het recht, 
vooruitbetaling van de koopsom dan wel op kosten van de opdrachtgever, zekerheid te 
verlangen omtrent diens kredietwaardigheid. 

 
3.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Bambooder in mindering 

te brengen op het door de opdrachtgever jegens Bambooder verschuldigde. 
 
3.7 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de opdrachtgever direct aan 

Bambooder gemeld te worden, waarna Bambooder dit in overleg zal corrigeren. 
Onjuistheden in de facturatie ontslaan de opdrachtgever niet van enige 
betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden. 

 
3.8 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Bambooder 

zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. 
 
3.9 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is 

Bambooder gerechtigd om haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. 
 
3.10 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 

verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging 
van voldoening voor rekening van opdrachtgever. 

 
3.11 Indien niet binnen de overeengekomen tijd wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht 

van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bambooder, zonder dat daarvoor enige 
ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand van 
het factuurbedrag of het bedrag dat nog openstaat, waarbij een gedeelte van een maand 
wordt berekend als een volle maand. Indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, geldt de 
wettelijke rente. 

 
3.12 Alle aan incassering van het factuurbedrag verbonden kosten, daaronder begrepen de 

volledige proceskosten en de kosten van (rechts)bijstand ter verkrijging van voldoening 
buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 
bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-. 

 
3.13 Indien Bambooder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. 
 
3.14 Bambooder heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de 

opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in 
mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijk incassokosten. 

 
3.15 Bambooder is ten aanzien van zaken die zij van de opdrachtgever onder zich heeft, 

gerechtigd, totdat haar totale vordering op de opdrachtgever is voldaan, gebruik te maken 
van haar recht van retentie. 



Artikel 4 Levering 
 
4.1 Levering geschiedt af adres van Bambooder, tenzij anders is overeengekomen. 
 
4.2 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze 

bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst 
aan hem ter beschikking worden gesteld. 

 
4.3 Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd en 

kan door  Bambooder  per transactie worden gefactureerd. 
 
4.4 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 

informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen 
voor risico van de opdrachtgever. Tevens zal de opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim zijn. Bambooder is in dat geval, onverminderd haar overige 
rechten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de niet-afgenomen zaken aan een 
derde te verkopen en te leveren. Opdrachtgever blijft in dat geval, bij wijze van gefixeerde 
schadevergoeding een bedrag gelijk aan de koopsom aan Bambooder verschuldigd. 

 
4.5 De door Bambooder opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer 

fatale termijnen. 
 
4.6 Als Bambooder niettemin aansprakelijk zou zijn wegens overschrijding van een termijn is 

haar maximale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de winst van Bambooder in 
het kader van de betreffende verkoop. Bambooder is nimmer aansprakelijk voor gederfde 
winst, geleden verliezen, gemaakte kosten, immateriële schade waaronder stagnatieschade 
van de opdrachtgever. 

 
4.7 De door Bambooder opgegeven levertijd gaat in op het door Bambooder op de 

orderbevestiging vermelde tijdstip. De opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle 
benodigde gegevens in het bezit van Bambooder zijn. 

 
4.8 Overschrijding van de levertijd verplicht Bambooder niet tot enige vergoeding en geeft de 

opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. 

 
4.9 Indien de door opdrachtgever bestelde producten niet (meer) leverbaar zijn treden 

opdrachtgever en Bambooder in onderling overleg. Bij dit overleg kan Bambooder de 
opdrachtgever een alternatief product aanbieden. Opdrachtgever en Bambooder hebben 
ook de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. 

 
4.10 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment 

van levering. 
 
4.11 De levering vindt plaats door afgifte aan de opdrachtgever of door de afgifte ter verzending 

aan de opdrachtgever door Bambooder. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van 



de opdrachtgever, waarbij Bambooder de keuze van het vervoermiddel bepaalt. Het is 
Bambooder toegestaan deelleveringen uit te voeren. De opdrachtgever wordt geacht de 
geleverde zaken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij door de opdrachtgever op het 
bij de geleverde zaken behorende vervoersdocument een voorbehoud ter zake is gemaakt. 

 
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht 
 
5.1 Bambooder behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever 

geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de 
voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Bambooder tegen de opdrachtgever 
mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn 
verplichtingen jegens Bambooder dan wel in het geval de vordering van Bambooder 
voortspruit uit een door de opdrachtgever aan Bambooder te betalen schadevergoeding. 

 
5.2 In het geval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bambooder niet nakomt, dan wel 

een gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever zulks niet zal doen, is de Bambooder 
gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of 
derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De 
opdrachtgever dient de Bambooder hiertoe zijn volledige medewerking te verlenen, bij 
gebreke waarvan de opdrachtgever jegens de Bambooder een boete verbeurt van 10% van 
het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, voor iedere dag – een deel van een dag 
daaronder begrepen – dat de opdrachtgever jegens de Bambooder hiermede in gebreke 
blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte. 

 
5.3 Eventuele kosten die Bambooder maakt teneinde de geleverde zaken terug te halen 

vanwege het uitblijven van volledige betaling van de zijde van de opdrachtgever, komen 
geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

 
5.4 Alle door Bambooder geleverde zaken blijven eigendom van Bambooder totdat de 

opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Bambooder gesloten overeenkomsten is 
nagekomen. Zolang de opdrachtgever deze verplichtingen nog niet is nagekomen, is de 
opdrachtgever niet gerechtigd de door Bambooder geleverde producten te verpanden of op 
enige wijze te bezwaren. 

 
5.5 Door Bambooder geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de opdrachtgever slechts in het kader van een 
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. 

 
5.6 De opdrachtgever verplicht zich jegens Bambooder om in het geval derden op de zaken 

waarop het eigendomsvoorbehoud van de Bambooder rust, rechten willen vestigen dan wel 
willen doen gelden, de Bambooder hiervan terstond op de hoogte te brengen en de derden 
te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van de Bambooder. 

 
5.7 Alle bij de opdrachtgever aanwezige zaken, afkomstig van de Bambooder, zijn zolang de 

opdrachtgever nog enige betalingsverplichting jegens de Bambooder heeft, eigendom van 



de Bambooder krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud. 
 
5.8 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan 

en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt de Bambooder zich hierbij 
reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere 
zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die de 
Bambooder dan uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. Op het 
eerste verzoek van de Bambooder zal de opdrachtgever zijn medewerking verlenen het 
pandrecht door registratie te effectueren. 

 
5.9 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede 
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

 
 
Artikel 6 Overmacht 
 
6.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere situatie waarin 

Bambooder haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van 
omstandigheden gelegen buiten de schuld van Bambooder en welke omstandigheden 
evenmin op grond van de wet of een door Bambooder gegeven garantie aan haar kunnen 
worden toegerekend. 

 
6.2 Bij overmacht heeft Bambooder ter keuze het recht om – ook in het geval van een 

eventuele in gebreke stelling door de opdrachtgever – de termijn van levering met de duur 
der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te 
ontbinden, zonder dat Bambooder in welke vorm dan ook gehouden zal zijn tot voldoening 
van enige schadevergoeding behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 
van het Burgerlijk Wetboek. 

 
6.3 In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering als gevolg 

van overmacht voor Bambooder bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Bambooder gerechtigd 
de overeenkomst naar eigen keuze te ontbinden dan wel op te schorten, zonder dat enige 
verplichting ontstaat tot het vergoeden van de door de opdrachtgever geleden schade. 

 
6.4 In het bijzonder geldt onder andere als overmacht, voor zover één en ander niet reeds is 

begrepen in het bepaalde in lid 1: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, ziekte, 
natuurrampen, besluiten die verband houden met de toelevering van noodzakelijke 
onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten, transportmoeilijkheden, 
werkstaking of arbeidsonlusten, wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven, brand en 
andere ernstige storingen in het bedrijf van Bambooder of in dat van de leveranciers van 
Bambooder. Onder overmacht valt uitdrukkelijk ook de onmogelijkheid van Bambooder om 
te leveren als gevolg van het in gebreke blijven van een leverancier van Bambooder. 

 
 
Artikel 7 Ontbinding 



 
7.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bambooder niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is of wordt aangevraagd, in staat van 
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel aan zijn 
crediteuren of een deel van  hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij 
beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van 
zijn bedrijf overgaat, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering 
die Bambooder jegens de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar 
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. 

 
7.2 In de gevallen als bedoeld in lid 1 heeft Bambooder het recht, zonder enige 

ingebrekestelling, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Bambooder 
schadevergoeding te vorderen.  

 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
 
8.1 Bambooder is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de 

uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet 
en/of grove schuld van Bambooder. Bambooder zal in een zodanig geval een vergoeding 
verschuldigd zijn tot het totaal bedrag van maximaal de netto factuurwaarde van de order. 

 
8.2 De opdrachtgever verliest zijn rechten jegens Bambooder, is aansprakelijk voor alle schade 

en vrijwaart Bambooder tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding 
indien en voor zover voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies 
en/of adviezen van Bambooder strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van 
de geleverde zaken door de opdrachtgever, danwel  voormelde schade is ontstaan door 
fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. 
die door of namens de opdrachtgever aan Bambooder zijn verschaft en/of voorgeschreven. 

 
 
Artikel 9 Garantie 
 
9.1 Door Bambooder afgegeven garanties met betrekking tot niet door Bambooder 

geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van 
Bambooder een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt. 

 
9.2 De opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. 

Eventuele gebrekkige producten dient de opdrachtgever direct na ontdekking aan 
Bambooder te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen. 

 
9.3 Wanneer Bambooder aan consumenten levert dan neemt Bambooder de garantietermijn in 

acht zoals die in de wet is bepaald. 
 
9.4 Opdrachtgever’s recht op garantie vervalt in ieder geval, doch niet uitsluitend, in de 



volgende gevallen: 
- Opdrachtgever heeft niet gehandeld volgens de in de gebruiksaanwijzing 

neergelegde gebruiksregels. 
- In aanvulling op hetgeen hierboven bepaald dient de door Bambooder geleverde 

producten geïnstalleerd te worden in een vlakke, droge en schone ruimte met een 
juiste luchtvochtigheid. 

- Defecten zijn veroorzaakt door zaken waar Bambooder redelijkerwijs geen invloed 
op kan hebben gehad (zoals door toedoen van natuurgeweld ed. 

- De opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Bambooder (zowel financieel 
als anderszins) heeft voldaan. 

- Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn 
gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren. 

- De geleverde zaken/diensten een of meer onvolkomenheden of afwijkingen 
vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie. 

 
9.5 Eventuele aanspraken van opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten overige 

verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op. 
 
9.6 Indien de klachten gegrond worden verklaard door Bambooder wordt de opdrachtgever 

reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product 
aangeboden. 

 
 
Artikel 10 Gebreken en klachttermijnen  
 
10.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te 

(laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de 
overeenkomst beantwoordt. 

 
10.2 De opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een 

gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen 
bekwame tijd, waaronder in het normale geval twee maanden wordt verstaan, nadat hij het 
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Bambooder  per 
aangetekend schrijven heeft geprotesteerd. 

 
10.3 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname 

van de bestelde zaken bestaan. Reclame geeft de opdrachtgever evenmin het recht zijn 
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

 
10.4 De opdrachtgever dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende 

maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen. 
 
10.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Bambooder worden 

geretourneerd. 
 
10.6 Eventuele schade toegebracht aan de door opdrachtgever retourneerde producten worden 



verrekend met het terug te betalen aankoopbedrag. 
 
10.7 Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend 

gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de 
eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd, een en ander 
uitsluitend ter beoordeling van Bambooder. 

 
10.8 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of 

gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.  
 
 
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
11.1  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
11.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen naar keuze van Bambooder 

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. 
	  


