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Algemene Voorwaarden 

 
Artikel 1: Toepasselijkheid & Definities 
Alle overeenkomsten tot verkoop en / of levering van 
goederen & producten,huur-, huurkoop-, bruikleen en 
onderhoudsovereenkomsten, uitvoering van deze 
overeenkomsten alsmede alle aanbiedingen, worden 
uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. 
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Noble Tree 
overeengekomen te worden. 
Indien Noble Tree met de Afnemer een overeenkomst 
heeft afgesloten waarbij de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze 
voorwaarden ook van toepassing bij eventuele door de 
Afnemer nadere per e-mail, per fax, per telefoon en / of 
mondeling of op andere wijze gegeven opdrachten, 
ongeacht de schriftelijke bevestiging van Noble Tree. 
Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Noble Tree is 
aanvaard, gelden de door de Afnemer gehanteerde 
voorwaarden niet. 
 
 
Onder ‘Afnemer’ wordt verstaan, iedere (rechts)persoon, 
die met Noble Tree, (in)direct, hetzij door of door 
bemiddeling van derden, een leverings-, koop-, huur-, 
huurkoop-, bruikleen-, gebruiks-, onderhouds-, 
afbetalings- of andere overeenkomst heeft afgesloten, 
dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), 
rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgenamen. 
Onder ‘huurder’ wordt verstaan: afnemer die huurt van 
Noble Tree. 
Onder ‘bruiklener’ wordt verstaan: Afnemer die 
producten van Noble Tree in bruikleen heeft. 
Onder ’opzegging’ wordt verstaan: een schriftelijk bericht 
aan Noble Tree dat Afnemer de betreffende 
overeenkomst wil beëindigen. Bij een opzegging dient de 
vermelde opzegtermijn in acht worden genomen. Een 
opzegging kan slechts rechtsgeldig zijn indien deze 
schriftelijk en tijdig is gedaan en schriftelijk is bevestigd 
door een beslissingsbevoegd persoon van Noble Tree. 
Onder ’contractperiode’ wordt verstaan: de periode van 
aanvang van een overeenkomst tot het moment waarop 
deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd 
indien deze niet is opgezegd. Na een stilzwijgende 
verlenging begint een nieuwe contractperiode. 
Onder ’schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden 
en in overeenkomsten verstaan: per brief, waaronder ook 
elektronische post valt  mits geadresseerd aan 
info@nobletree.nl. 
Onder ‘toestemming’ wordt in deze algemene 
voorwaarden en in overeenkomsten verstaan: 
toestemming van een beslissingsbevoegd persoon van 
Noble Tree. 

Onder ‘Tenzij schriftelijk anders overeengekomen’ 
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: 
schriftelijke overeengekomen afwijken dan wel buiten 
toepassing stellen van een bepaling uit onderhavige 
algemene voorwaarden, getekend door Afnemer en een 
lid van de directie van Noble Tree of een door Noble Tree 
gemachtigde vertegenwoordiger. 
Het mogelijk niet van toepassing zijn van (een deel van) 
een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de 
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
 
 
Artikel 2: Offerte & Overeenkomst 
Tussen Noble Tree en Afnemer komt een overeenkomst 
tot stand op het moment dat Afnemer de 
leveringsovereenkomst en/ of de huur-, huurkoop of 
bruikleenovereenkomst tekent waarin (eventueel eerder 
mondeling gemaakte) afspraken zijn vastgelegd. 
Onderhavige algemene voorwaarden maken 
onlosmakelijk deel uit van bovengenoemde 
overeenkomsten. 
 
Een offerte is tot tien dagen na ontvangst door Afnemer 
geldig. Na deze tien dagen komen de aanbiedingen die 
worden gedaan in de offerte te vervallen en kan Noble 
Tree nieuwe prijzen en/ of afspraken bedingen zonder 
nog op enigerlei wijze gebonden te zijn aan de offerte die 
is komen te vervallen. 
 
Indien een offerte aanvaard wordt door een Afnemer, 
heeft Noble Tree het recht dit aanbod in ieder geval 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding 
te herroepen.  
 
Elke overeenkomst wordt door Noble Tree aangegaan 
onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer 
voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke 
nakoming van de overeenkomst. Noble Tree is gerechtigd 
bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens 
(verder) te presteren, van de Afnemer zekerheid te eisen 
dat zowel aan de betaling- als aan de overige 
verplichtingen voldaan zal worden. 
 
 
Artikel 3: Ingang van overeenkomst 
Indien de overeenkomst die wordt  gesloten met Afnemer 
een duurovereenkomst is, geldt als ingangsdatum van de 
periode, de datum als genoemd in artikel 1.1 van de 
leveringsovereenkomst, dan wel de datum van eerste 
levering, indien de eerste levering later heeft 
plaatsgevonden dan de datum genoemd in artikel 1.1 van 
de leveringsovereenkomst (hierna te noemen: 
“ingangsdatum).  
 
Indien binnen zes maanden na de datum genoemd in 
artikel 1.1 van de leveringsovereenkomst nimmer is 
geleverd, geldt de in dat artikel genoemde datum als 
ingangsdatum van de overeenkomst.  
 
Opzegging 
Afnemer kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde 
van een contractperiode, met inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden. Dit houdt in dat opzegging 
telkens uiterlijk 3 maanden voor het einde van een 
contractperiode moet zijn gedaan. 
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Artikel 4: Prijsopgaven 
Prijsopgaven van Noble Tree zijn vrijblijvend, tenzij deze 
een termijn voor aanvaarding bevatten. Prijsopgaven in 
een prijslijst, brochure en andere gegevens zijn zo 
nauwkeurig mogelijk weergegeven. Hieraan kunnen door 
Afnemer echter geen rechten worden ontleend anders 
dan na uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging van Noble 
Tree.  
 
Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven 
onder voorbehoud van prijswijziging. Tenzij anders 
vermeld zijn de prijzen van Noble Tree gebaseerd op 
onder andere, maar niet gelimiteerd tot de tijdens de 
offerte dan wel orderdatum geldende hoogte van 
inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremies en andere 
kosten, gebaseerd op levering bij de Afnemer, magazijn 
of andere opslagplaats, exclusief BTW, invoerrechten, 
andere belastingen, heffingen en rechten, vermeld in 
Euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden 
doorberekend. Ingeval van verhoging van een of meer 
kostprijsbepalende onderdelen is Noble Tree gerechtigd 
om de orderprijs overeenkomstig aan te passen, met 
inachtneming van wettelijke voorschriften. 
 
Lijstprijzen 
Naast het bovengenoemde geldt voor de lijstprijzen 
aanvullend het volgende: 
Indien tussen de datum van het sluiten van de 
overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een 
nieuwe prijslijst door Noble Tree en/of een toeleverancier 
wordt uitgegeven en in werking treedt, dan is Noble Tree 
gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Afnemer te 
berekenen.  
 
Indien de Afnemer een natuurlijk persoon is die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt 
dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van 
de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden 
doorberekend/ in rekening worden gebracht. Bij een 
prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van 
de overeenkomst, is de Afnemer in zo een geval bevoegd 
de overeenkomst te ontbinden. 
 
 
Artikel 5: Verplichte afname 
Indien -en voor zover overeengekomen in de 
leveringsovereenkomst- de (minimale) afnameverplichting 
binnen een gestelde periode niet wordt nagekomen, dan 
behoudt Noble Tree zich het recht voor om het verschil 
tussen de overeengekomen af te nemen goederen en de 
daadwerkelijk afgenomen goederen op basis van 
nacalculatie door te belasten aan Afnemer.  
Indien hier niet op voorhand specifiek prijzen zijn 
overeengekomen, dan zal dit geschieden op basis van de 
reguliere dan geldende lijstprijs. 
 
 
Artikel 6: Exclusiviteit van afname producten  
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen 
geldt, dat wanneer Afnemer zich aan Noble Tree  heeft 
gebonden voor  (minimale) afname van haar producten, 
Afnemer exclusief en derhalve enkel en alleen door Noble 
Tree geleverde producten zal gebruiken in zijn bedrijf. 
Afnemer zal geen gelijksoortige producten van andere 
leveranciers gebruiken.  Bij niet nakoming van het in dit 
artikel bepaalde ontvangt Afnemer daarvan een notificatie 
van Noble Tree met daarin een termijn om alsnog aan 
deze verplichting te voldoen en derhalve (weer) exclusief 
gebruik te gaan maken van de producten van Noble Tree, 

zoals in de leveringsovereenkomst en huur(koop)- en 
bruikleenovereenkomst tussen partijen is 
overeengekomen. Als Afnemer na de gestelde termijn 
niet voldoet aan het verzoek, is Afnemer zonder verdere 
ingebrekestelling in verzuim. Dit op straffe van een boete 
ter hoogte van €1000,- vermeerderd met een bedrag van 
€250,- per dag zolang de wanprestatie voortduurt. Noble 
Tree behoudt zich in zo een geval  tevens het recht voor 
tot vorderen van een schadevergoeding wegens het niet 
nakomen van de overeenkomst. 
 
 
Artikel 7: Gebruik merkartikelen Noble Tree 
Afnemer is verplicht alle door Noble Tree geleverde 
merkartikelen uitsluitend te verhandelen in de originele 
verpakkingen zonder enige verandering of beschadiging.  
Afnemer is niet toegestaan de van Noble Tree afkomstige 
artikelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Noble Tree te gebruiken als gift, dan wel tezamen 
met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden 
of te leveren. Afnemer is niet toegestaan advertenties of 
aankondigingen van misleidende inhoud of met 
misleidende strekking te (doen) plaatsen, verspreiden dan 
wel (in)direct misleidende aanbiedingen te doen in 
verband met de verkoop van de goederen van Noble 
Tree. Afnemer is niet toegestaan de van Noble Tree 
afkomstige artikelen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Noble Tree door te verkopen onder de 
door Noble Tree aangegeven verkoop adviesprijzen. 
Afnemer verplicht zich de goederen van Noble Tree 
slechts onder onderhavige voorwaarden door te verkopen 
en bij die doorverkoop tevens als 
leveranciersvoorwaarden te stellen dat elke volgende 
Afnemer zich verplicht verdere leveringen uitsluitend te 
doen plaatsvinden onder oplegging van de onderhavige 
voorwaarden. 
 
 
Artikel 8: Levering en levertijd 
Noble Tree hanteert, indien niet expliciet anders 
schriftelijk is overeengekomen, bestelgroottes van 8 kg 
koffie of vermenigvuldiging hiervan.  
Noble Tea wordt geleverd vanaf 400 stuks en daarna in 
eenheden van 50 stuks.  
‘Side products’ worden enkel in combinatie met Noble 
Tree koffie en/ of Noble Tea geleverd.  
 
Levertijd 
De door Noble Tree opgegeven levertijden zijn geen 
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Leveringen zullen in de frequentie (per 
jaar/kwartaal/maand/week), zoals genoemd in de 
leveringsovereenkomst plaatsvinden. Levering vindt 
plaats tijdens kantooruren: doordeweeks tussen 9:00 uur 
en 16:00 uur. Voor leveringen  daarbuiten kunnen 
additionele kosten in rekening gebracht worden. 
 
Niet tijdige levering 
Bij niet tijdige levering zal Noble Tree schriftelijk in 
gebreke gesteld moeten worden, waarbij de Afnemer aan 
Noble Tree een redelijke termijn dient te gunnen om 
alsnog aan de leveringsverplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Tijdig bestellen 
Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om zijn of 
haar voorraad bij te houden en bestellingen tijdig aan 
Noble Tree door te geven. Tijdig houdt in: tenminste drie 
werkdagen voor de nieuwe overeengekomen 
leveringsdatum. Indien dit niet tijdig wordt aangegeven of 

 



omdat het om een extra levering gaat is Noble Tree 
gerechtigd om tot aan €50,- leveringskosten in rekening 
te brengen.  
 
Laad- en los faciliteiten 
De goederen zullen door Noble Tree in voor leveringen 
aan grossiers gebruikelijke transport verpakkingen zoals 
dozen en/of pallets, worden afgeleverd. Het afleveradres 
moet redelijk bereikbaar zijn voor transportmiddelen, die 
voor leveringen aan grossiers algemeen gebruikelijk zijn. 
Afnemer zal op het afleveradres voor voldoende laad- en 
los faciliteiten en voldoende personeel en mechanische 
hulpmiddelen zorgdragen. Afnemer zal de wachttijd 
tussen het tijdstip van melding van aankomst op het 
afleveradres en de aanvangstijd van het (laden en/of) 
lossen van de (retour)goederen, niet langer dan 15 
minuten zal bedragen en dat retourvrachten kunnen 
worden meegenomen. De levering van de gekochte 
goederen wordt geacht te  hebben plaatsgevonden, zodra 
deze goederen op de losplaats van het overeengekomen 
afleveradres zijn geplaatst. 
 
Niet mogelijk om (bederfelijke) zaken te leveren 
Indien het niet mogelijk blijkt (bederfelijke/ houdbare) 
zaken aan de Afnemer te leveren, wegens een oorzaak 
gelegen in de sfeer van de Afnemer, behoudt Noble Tree 
zich het recht voor de bestelde zaken en/ of materialen 
voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. 
Noble Tree stelt Afnemer schriftelijk in kennis van de 
verrichte opslag en/ of de belemmering in de uitvoering 
van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij 
tevens een redelijke termijn waarop Afnemer Noble Tree 
in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/ 
of de zaken te leveren. Indien Afnemer ook na verloop 
van de door Noble Tree gestelde redelijke termijn  in 
gebreke blijft is Afnemer door het enkele verloop van één 
maand, gerekend vanaf de dag van belemmering door 
Afnemer in verzuim en heeft Noble Tree het recht de 
overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang 
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding 
van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Een dergelijke ontbinding 
ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen tot 
het moment van ontbinding, alsmede van zijn 
betalingsverplichting volgend uit dit artikel. 
 
Overgang risico 
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, 
geschieden de leveringen door Noble Tree franco huis, 
echter met inachtneming van de vorige alinea. Het risico 
gaat op het moment van aflevering over op de Afnemer. 
Indien Afnemer niet in de gelegenheid is de goederen in 
ontvangst te nemen als deze geleverd worden en -al dan 
niet op aanwijzing van Afnemer- in ontvangst genomen 
worden door een derde gaat ook het risico over op de 
Afnemer vanaf het moment van aflevering aan deze 
derde. 
 
Emballage 
De niet voor eenmalig gebruik bestemde pallets en 
emballage, waarmee de goederen worden afgeleverd, 
blijven eigendom van Noble Tree en mogen niet gebruikt 
worden door de Afnemer voor andere doeleinden dan 
waarvoor deze bestemd zijn. Noble Tree is gerechtigd om 
aan Afnemer statiegelden in rekening te brengen voor het 
gebruik. Afnemer zal de pallets en emballage gereed 
houden voor retourzending aan Noble Tree. Afnemer is 
aansprakelijk voor schade aan de pallets en emballage, 
waarmee een recht van terugbetaling van statiegelden 

komt ter vervallen. Noble Tree behoudt het recht om 
minimum hoeveelheden vast te stellen. 
 
Indien Noble Tree op verzoek van Afnemer afwijkt van 
hetgeen er in dit artikel is overeengekomen, dan  houdt 
Noble Tree zich het recht voor hiervoor extra kosten, die 
Noble Tree redelijk acht, in rekening te brengen bij 
Afnemer. Noble Tree behoudt zich het recht voor om 
bestellingen, zonder opgave van redenen te weigeren, 
danwel onder rembours te leveren. 
 
 
Artikel 9. Transport en risico 
Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door  
Noble Tree te bepalen wijze. Indien er tijdens transport 
van de goederen vervoersschade optreedt en de schade 
voor risico van Noble Tree komt, dan is Noble Tree niet 
gehouden tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag 
dat Noble Tree met het verlies of beschadiging van de 
betrokken goederen tijdens transport van de vervoerder 
dan wel van de verzekeraar vergoed krijgt. Zo nodig zal 
Noble Tree, indien de Afnemer daarom verzoekt, de 
vordering van Noble Tree op de transporteur dan wel de 
verzekeringsmaatschappij aan Afnemer cederen. 
 
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
Ingeval van gebreken, beschadigingen en/of manco’s aan 
de geleverde goederen, dan wel een niet tijdige levering, 
is Noble Tree slechts aansprakelijk voor de door Afnemer 
geleden schade, die rechtstreeks verband houdt en 
uitsluitend gevolg is van grove schuld of nalatigheid van 
Noble Tree. In zo een geval zal Noble Tree de 
gebrekkige/ beschadigde/ gemankeerde goederen 
vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is zal Noble 
Tree schade vergoeden. De aansprakelijkheid van Noble 
Tree voor schade wordt beperkt tot het bedrag gelijk aan 
de netto factuurwaarde van de betrokken producten of, 
indien dat hoger is, het bedrag waartegen Noble Tree 
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de koffie 
en thee branche geldende gebruiken, verzekerd hadden 
behoren te zijn.  
 
Noble Tree is niet gebonden tot enige vergoeding van 
schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, 
waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende 
zaken, danwel aan personen zowel bij Afnemer als bij 
derden. Noble Tree is tevens nimmer aansprakelijk voor 
bedrijfsschade in de vorm van inkomstenderving. 
Afnemer vrijwaart Noble Tree uitdrukkelijk voor 
verdergaande schadeclaims van Afnemer en/of van 
derden dienaangaande. 
 
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
de bevoegde vertegenwoordigers van Noble Tree, is 
Noble Tree niet aansprakelijk. Bedrijfsschade zoals, maar 
niet gelimiteerd tot, inkomstenderving komt niet voor 
vergoeding in aanmerking.  De Afnemer dient zich 
desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Indien de 
verhouding van de door Afnemer te leveren prestatie ten 
opzichte van de omvang van de door Afnemer geleden 
schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Noble Tree 
te vergoeden schade gematigd worden. 
 
 
 
 
 
 

 



Artikel 11. Overmacht 
Overmacht: van de wil van partijen onafhankelijke en 
onvoorziene omstandigheden waardoor de nakoming van 
de overeenkomst redelijkerwijs door de Afnemer niet van 
Noble Tree kan worden verlangd. Onder overmacht wordt 
onder andere maar niet beperkt tot verstaan: werkstaking, 
werkweigering, uitsluiting, brand, extreme 
weersomstandigheden, overstroming, gebrek aan 
transportmiddelen, transport stremmingen, 
overheidsvoorschriften, weigering van 
invoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, 
oorlog, (terroristische) aanslagen,  staat van weerleg, 
burgeroorlog, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve 
ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke 
levering van pakkingmateriaal dan wel van grondstoffen 
of hulpstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich 
bij Noble Tree of de leverancier van Noble Tree 
voordoen. Indien een overmachtsituatie zich voordoet dan 
is Noble Tree gerechtigd om uitvoering van de 
overeenkomst uit te stellen dan wel de overeenkomst 
definitief te ontbinden. Met Afnemer zal hierover overleg 
gepleegd worden. Noble Tree is gerechtigd betaling te 
vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de 
overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht 
veroorzakende omstandigheid zich heeft voorgedaan of is 
gebleken. Ingeval zich tijdelijke excessieve stijging van de 
vraag naar de goederen van Noble Tree door welke 
oorzaak dan ook voordoet, is Noble Tree gerechtigd de 
bestelde hoeveelheid te verminderen en/of de levering uit 
te stellen of de overeenkomst te ontbinden. 
 
 
Artikel 12. Klachten 
Algemeen 
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Noble 
Tree. Het indienen van een klacht heeft geen schorsende 
werking op de betalingsverplichting of enige andere 
verplichting volgend uit de overeenkomsten en deze 
algemene voorwaarden. 
 
Levering 
Afnemer verplicht zich (de verpakking van) het geleverde 
bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen 
of beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na 
mededeling van Noble Tree dat de goederen ter 
beschikking van Afnemer staan.  
 
Eventuele tekortkomingen of beschadigingen worden 
door Noble Tree slechts in behandeling genomen, indien 
Afnemer binnen 3 werkdagen na ontdekking van het 
gebrek, dan wel binnen 3 werkdagen nadat Afnemer de 
tekortkomingen of beschadigingen redelijkerwijs had 
behoren te ontdekken, Noble Tree daarvan schriftelijk in 
kennis heeft gesteld. De klacht dient te worden ingediend 
onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond 
van de klacht. De klacht dient voorts te melden wanneer 
en op welke wijze de tekortkomingen of beschadigingen 
zijn geconstateerd. Retournering van geleverde goederen 
kan slechts geschieden na de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Noble Tree, onder de door Noble Tree 
te bepalen voorwaarden.  
 
Facturatie 
Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te 
worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na 
verzenddatum van de facturen. Na verstrijken van deze 
termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde 
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Daarna 
worden klachten niet meer door Noble Tree in 

behandeling genomen. Het indienen van een klacht 
ontslaat Afnemer niet van de betalingsverplichtingen ten 
opzichte van Noble Tree.  
 
 
Artikel 13. Betalingen 
Betalingstermijn 
Betalingen dienen netto contant op de door Noble Tree 
aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na de 
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, zonder enige korting of 
schuldvergelijking. De op de bankafschriften van Noble 
Tree aangegeven valutadag is bepalend en wordt daarom 
als betalingsdag aangemerkt. Betalingen van Afnemer 
strekken primair ter voldoening van de door Noble Tree 
gemaakte navorderings- en of administratiekosten, 
vervolgens ter voldoening van de door Afnemer 
verschuldigde interest en wordt daarna in mindering 
gebracht op de oudst openstaande vorderingen. 
Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden 
blijven de geleverde goederen eigendom van Noble Tree 
en dienen deze bij een eerste verzoek te worden 
geretourneerd, zulks op kosten van de Afnemer. 
 
Verzuim Afnemer, opschorten leveringen 
Indien Afnemer in verzuim is vanwege het niet nakomen 
van zijn betalingsverplichting is Noble Tree gerechtigd 
toekomstige leveringen op te schorten tot Afnemer aan 
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het opschorten 
van leveren door Noble Tree heeft geen opschortende 
dan wel bevrijdende werking op de afnameverplichting 
van Afnemer. Ook ontslaat de opschorting van levering 
door Noble Tree Afnemer niet van zijn verplichting tot 
exclusieve afname als neergelegd in artikel 6 van deze 
algemene voorwaarden. 
 
 
Artikel 14. Rente en kosten 
Verzuim 
De in artikel 13 vermelde betalingstermijnen zijn fatale 
termijnen. Afnemer is daarom zonder ingebrekestelling in 
verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen 
betalingstermijn. Noble Tree is gerechtigd om €10,- 
administratiekosten per geval in rekening te brengen voor 
het versturen van betalingsherinnering(en) en/of 
aanmaning(en), indien de factuur of betalingstermijn is 
verlopen. 
 
Rente 
Zodra Afnemer in verzuim is, dan is Afnemer vanaf de 
vervaldatum tot aan de dag van de gehele betaling een 
rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand 
verschuldigd over het nog openstaande bedrag, 
vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, naast de in 
artikel 6 genoemde boete. Alle door Noble Tree te maken 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor 
rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke 
incassokosten worden berekend conform het rapport 
‘voor-werk II’ van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak, althans een door de Nederlandse Orde van 
Advocaten aanbevolen berekeningsmethode, althans de 
door de advocaat van Noble Tree gehanteerde 
berekeningsmethode, met een minimum van Euro 
200,00. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de 
door Noble Tree werkelijk gemaakte proceskosten. 
Afnemer is tevens de wettelijke (handels) rente 
verschuldigd over de incassokosten. 
 
 

 



Artikel 15. Betalingsregelingen 
Noble Tree kan met Afnemer een betalingsregeling 
overeenkomen voor de door Afnemer aan Noble Tree 
verschuldigde bedragen, zonder dat de Afnemer een 
recht heeft op een betalingsregeling. Indien een of meer 
termijnen van de betalingsregeling niet tijdig zijn voldaan 
op de voor de desbetreffende termijn afgesproken datum, 
dan staat het Noble Tree met terugwerkende kracht vrij 
om de betalingsregeling eenzijdig te beëindigen en de 
gehele openstaande vordering te vorderen en indien 
nodig uit handen te geven.  
 
Exclusiviteit  tijdens periode van betalingsregeling  
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, 
verplicht Afnemer zich gedurende de duur van de 
betalingsregeling exclusief Noble Tree te gebruiken als 
haar leverancier voor koffie, thee, melk(topping), 
cacao(topping), suiker producten, roerstaafjes, bekers, 
servies, koffie- en/of thee bereidingsapparatuur etc, voor 
zover deze tot het assortiment van Noble Tree behoren of 
door Noble Tree te leveren zijn.  
 
 
Overgang tot Bruiklener 
Gedurende de duur van de betalingsregeling wordt 
Afnemer gezien als Bruiklener en zijn de overige 
bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden welke 
betrekking hebben op een Bruiklener ook van toepassing 
op de Afnemer waarmee Noble Tree een 
betalingsregeling heeft getroffen. 
 
 
Doorlopende betalingsverplichting uit hoofde 
duurovereenkomst 
De betalingsregeling laat onverlet de doorlopende 
betalingsverplichting en alle andere verplichtingen uit 
hoofde van de duurovereenkomst. De betalingsregeling 
ziet slechts op het bedrag waarvoor de regeling is 
overeengekomen.  
 
 
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door Noble Tree geleverde goederen blijven 
eigendom van Noble Tree, tot het moment dat Afnemer 
alle openstaande vorderingen van Noble Tree betreffende 
de tegenprestatie voor de door Noble Tree aan Afnemer 
geleverde of te leveren goederen, dan wel verrichte of te 
verrichten werkzaamheden heeft voldaan en het contract 
volledig is uit gediend. Eveneens blijven alle door Noble 
Tree geleverde goederen eigendom van Noble Tree, 
indien Afnemer de geleverde goederen dan wel verrichte 
werkzaamheden uit de overeenkomsten niet heeft 
voldaan en Afnemer de vorderingen welke Noble Tree op 
haar heeft wegens tekortkoming in de nakoming van 
zodanige overeenkomsten (waaronder de vordering van 
boete, rente en kosten) niet heeft voldaan.  
Noble Tree is, te allen tijde gerechtigd om de geleverde 
goederen, bij Afnemer of diens houders weg te (doen) 
nemen, indien Afnemer in verzuim is bij de nakoming van 
haar verplichtingen. Het terugnemen van de goederen 
kan niet leiden tot enige vorm van vergoeding door Noble 
Tree aan Afnemer en ontslaat Afnemer niet uit haar 
(contractuele) betalings- en afnameverplichting jegens 
Noble Tree.  
Indien Afnemer, ondanks schriftelijke aanmaningen 
weigert medewerking te verlenen aan het terugnemen 
van de geleverde goederen, verbeurt zij een boete van 
€500,00 per dag dat zij in verzuim is. 
 

Artikel 17. Ontbinding en opschorting 
Indien Afnemer in verzuim is met een verplichting 
krachtens de wet, dan wel de voorwaarden van de 
overeenkomst, heeft Noble Tree het recht de  
overeenkomst te ontbinden middels een aan Afnemer 
kenbaar gemaakte schriftelijke verklaring, onverminderd 
het recht op volledige schadevergoeding.  
In gevallen dat Afnemer:  
- In staat van faillissement wordt verklaard, tot 

boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van 
betaling indient, danwel beslag op het geheel of een 
gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;  

- Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;  
- Overgaat tot staking of overdracht van zijn 

onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, 
daaronder begrepen de inbreng van de onderneming in 
een op te richten of reeds bestaande onderneming, dan 
wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van de 
onderneming; 

- De overeengekomen afnameverplichting niet geheel 
nakomt;  

stelt Afnemer Noble Tree zo spoedig mogelijk op de 
hoogte van deze omstandigheden en heeft Noble Tree de 
bevoegdheid om de nakoming van de verplichtingen 
(geheel of gedeeltelijk) van Noble Tree op te schorten 
totdat Afnemer zekerheid voor de nakoming van haar 
verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke 
zekerheid niet binnen een door Noble Tree aan te geven 
redelijke termijn wordt gesteld, dan heeft Noble Tree het 
recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het 
recht van Noble Tree op schadevergoeding indien 
daartoe gronden bestaan en de eigendommen van Noble 
Tree terug te doen nemen. 
 
 
Artikel 18. Intellectueel eigendomsrecht 
Noble Tree is rechthebbende op rechten van industriële 
en intellectuele eigendom ter zake onder andere maar 
niet beperkt tot  inhoud en vorm van tekeningen, 
ontwerpen, producten, omschrijvingen. De uitoefening 
van deze rechten - openbaarmaking, verveelvoudiging  of 
overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel 
tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht 
uitdrukkelijk en uitsluitend aan Noble Tree voorbehouden. 
Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten 
overeenkomst aan Noble Tree verschuldigde, komt aan 
de Afnemer ter zake het voorgaande gebruiksrecht toe. 
 
 

Huur- of Bruikleen voorwaarden 
 
Artikel 19. Huur  
Huur: Het door Noble Tree aan Huurder ter beschikking 
stellen van goederen tegen betaling van een periodieke 
huurprijs. De prijs wordt, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen, in de overeenkomst vastgelegd, 
waaronder een vaste looptijd, een minimum afname en 
exclusieve afname van goederen en van side products 
van Noble Tree. Side products: Andere goederen dan 
koffie of koffie apparatuur die door Noble Tree aan 
Huurder wordt verkocht en/of geleverd. Huurder zal zich 
als goed huisvader gedragen en zorgvuldig met de 
goederen van Noble Tree omgaan en onderhouden. 
 
Opzegging 
Huurder kan de huurovereenkomst opzeggen tegen  het 
einde van een contractperiode,  met inachtneming van 
een opzegtermijn van 3 maanden. Dit houdt in dat 

 



opzegging telkens uiterlijk 3 maanden voor het einde van 
een contractperiode moet zijn gedaan. 
 
 
Artikel 20. Bruikleen 
Bruikleen: Het door Noble Tree ter beschikking stellen 
van goederen op basis van door Bruiklener (minimale 
hoeveelheid) af te nemen goederen van Noble Tree en 
exclusief gebruik en afname van alle side products van 
Noble Tree. De bruikleenovereenkomst wordt aangegaan 
voor de in de overeenkomst genoemde periode. 
Bruiklener zal zich als goed huisvader gedragen en 
zorgvuldig met de goederen van Noble Tree omgaan en 
onderhouden.  
 
Bruikleen servies 
Indien Noble Tree servies in bruikleen heeft gegeven, 
duurt deze bruikleen voort zolang de leverings- 
overeenkomst en/of de huur/bruikleenovereenkomst en 
eventuele verlengingen daarvan lopen. Gedurende deze 
periode, is het  Afnemer, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Noble Tree, niet toegestaan 
om ander, soortgelijk servies dan het door Noble Tree 
geleverde in gebruik te hebben. 
 
Noble Tree behoudt zich het recht voor een 
kwaliteitsonderzoek te houden naar de staat van het 
servies. Indien Noble Tree bij een dergelijke controle 
bovenmatige gebruiksschade of ontbrekend servies 
constateert, kan Noble Tree Afnemer verplichten Afnemer 
het beschadigde of ontbrekende servies te laten 
vervangen door Noble Tree. Beschadigd of ontbrekend 
servies wordt door Noble Tree vervangen en in rekening 
gebracht tegen lijstprijs.  
 
Bij beëindiging van de overeenkomst behoudt Noble Tree 
zich het recht voor om het te vervangen en/of 
ontbrekende servies in rekening te brengen tegen 
lijstprijs. De bepalingen voor bruikleen in deze algemene 
voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 21. Leveringsovereenkomst  
De huur- of bruikleenovereenkomst is onlosmakelijk 
verbonden met de leveringsovereenkomst die ziet op de 
levering van koffie, thee & side products. Met de huur of 
bruikleen als omschreven in artikel 19 en 20 bindt 
Afnemer zich tevens automatisch met Noble Tree voor de 
exclusieve afname van koffie, thee & side products. 
 
 
Artikel 22. Eigendom en gebruik 
De goederen genoemd in de huur- en/of 
bruikleenovereenkomst blijven gedurende de duur van de 
overeenkomsten eigendom van Noble Tree. Huurder / 
Bruiklener is niet gerechtigd de goederen genoemd in de 
huur- en/of bruikleenovereenkomst te vervreemden, 
verpanden, in gebruik aan derden af te staan, de 
goederen op enige wijze te veranderen, merken, 
onderdelen te verwijderen, onherkenbaar te maken of te 
vervangen door andere dan van Noble Tree afkomstige 
artikelen. 
 
Afnemer is nimmer gerechtigd om de goederen genoemd 
in de huur/ bruikleenovereenkomst zonder schriftelijke 
toestemming van Noble Tree te verplaatsen. Dit geldt 
zowel voor verplaatsing binnen de locatie als voor 
verplaatsing naar een andere locatie. Indien de bedoelde 
goederen toch zonder schriftelijke toestemming zullen 

worden verplaatst, behoudt Noble Tree zich het recht 
voor om de nieuwprijs van het verplaatste goed in 
rekening te brengen aan Afnemer. 
 
 
Artikel 23. Risico 
De goederen in huur/ bruikleen zijn vanaf het moment van 
levering voor risico van de huurder/ bruiklener. Artikel 
7:10 BW is van toepassing. 
 
 
Artikel 24. Controle 
Noble Tree is, gedurende de huur- en/of 
bruikleenovereenkomst, alsmede gedurende een 
betalingsregeling, te allen tijde gerechtigd om de 
goederen te onderzoeken naar de staat waarin deze zich 
bevinden. Huurder / Bruiklener verplicht zich om Noble 
Tree toegang te geven tot de goederen en medewerking 
te verlenen in het kader van het onderzoek. 
Het hinderen of niet mogelijk maken van het onderzoek, 
geeft Noble Tree de mogelijkheid om per direct de huur- 
en/of bruikleenovereenkomst te beëindigen en de 
goederen van Noble Tree te doen terugnemen. Het 
terugnemen van de goederen kan niet leiden tot enige 
vorm van vergoeding door Noble Tree aan huurder of 
bruiklener en ontslaat huurder of bruiklener niet uit haar 
contractuele betalingsverplichting jegens Noble Tree. 
 
Kosten van onderhoud/vervanging die het gevolg zijn van 
onjuist/ondeskundig gebruik en/of verwaarlozing van de 
goederen door Huurder / Bruiklener, zijn personeel of 
andere gebruikers van de goederen, komen voor 
rekening en risico van Huurder / Bruiklener. Kosten voor 
het herstel van reparaties, verplaatsing, veranderingen 
en/of instellingen welke niet door Noble Tree zijn verricht, 
of zonder voorafgaande goedkeuring van Noble Tree 
door anderen zijn verricht en welke beschadigingen aan 
de goederen tot gevolg hebben, komen voor rekening van 
Huurder / Bruiklener. Storingen van toevoer van water en 
elektriciteit, vernieling, verplaatsing en/of brandschade 
en/of andere van buitenaf komende invloed vallen niet 
onder de verplichtingen van Noble Tree en komen voor 
rekening van Huurder / Bruiklener. Noble Tree zal als 
deskundige zelfstandig en als enige beslissen of er van 
voornoemde situaties sprake is. 
 
 
Artikel 25. Verzekering 
Huurder / Bruiklener is verplicht om gedurende de duur 
van de Huur- en/of Bruikleenovereenkomst alsmede 
gedurende de betalingsregeling de goederen te 
verzekeren volgens de gebruiken in de branche tegen de 
gebruikelijke risico’s van brand, diefstal, vernieling, 
schade  etc. Indien de verzekeringsmaatschappij tot 
uitkering komt wegens een gebeurtenis dan dient de 
verzekeringsmaatschappij dit direct aan Noble Tree te 
voldoen. Een kopie van de betreffende polis waarop 
Noble Tree als belanghebbende is opgenomen zal door 
de Afnemer worden overlegd. 
 
 
Artikel 26. Schade 
Huurder / Bruiklener is verplicht het tenietgaan, 
vervreemding en/of schade aan de goederen zo spoedig 
mogelijk aan Noble Tree te melden. Schade, het teniet 
gaan of vervreemding van de goederen welke niet door 
de verzekering wordt gedekt, komt voor rekening en risico 
van de Huurder / Bruiklener. Huurder / Bruiklener is 
aansprakelijk voor alle beschadigingen aan de door Noble 

 



Tree geleverde apparatuur en/of goederen tijdens de 
huur- of bruikleenovereenkomst wanneer deze in haar 
bezit zijn.  
 
 
Artikel 27. Verplichtingen Huurder / Bruiklener 
Gedurende de duur van Huur- en/of 
Bruikleenovereenkomst alsmede gedurende de 
betalingsregeling, is het risico van de goederen voor 
rekening en risico van de Huurder / Bruiklener. Huurder / 
Bruiklener dient storingen of afwijkend functioneren van 
de goederen direct aan Noble Tree te melden. Huurder / 
Bruiklener is het niet toegestaan om de goederen aan 
een ander goed te verbinden waardoor de gehuurde en/of 
de in bruikleen gegeven goederen deel uit gaan maken 
van een ander goed. Huurder / Bruiklener is niet 
toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de huur- 
en/of bruikleenovereenkomst aan een derde over te 
dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Noble Tree. Huurder / Bruiklener is niet toegestaan 
om andere, dan door Noble Tree aangewezen of 
geleverde, verbruiks- of gebruiksgoederen, te gebruiken 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noble 
Tree. Gedurende de huur- en/of bruikleenovereenkomst 
verplicht Huurder / Bruiklener zich te houden aan de in de 
overeenkomst opgenomen bepalingen betreffende 
onderhoud met betrekking tot de gehuurde en/of in 
bruikleen gegeven goederen naar inzicht en wens van 
Noble Tree. Huurder / Bruiklener dient zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst tijdig en volledig na te komen. Het 
niet tijdig of niet volledig nakomen van de verplichtingen 
van de bepalingen met betrekking tot onderhoud van de 
gehuurde en/ of in bruikleen genomen goederen, geeft 
Noble Tree de mogelijkheid om per direct, 
buitengerechtelijk de huur- en/of bruikleenovereenkomst 
te beëindigen en de goederen van Noble Tree te doen 
terugnemen. Het terugnemen van de goederen kan niet 
leiden tot enige vorm van vergoeding door Noble Tree en 
ontslaat Huurder/  Bruiklener niet uit haar contractuele 
betalingsverplichting jegens Noble Tree. 
 
 
Artikel 28. Rechten Noble Tree 
Noble Tree is gerechtigd het eigendom van de goederen 
welke worden verhuurd en/of in bruikleen gegeven 
gedurende de huur- en/of bruikleenovereenkomst aan 
derden over te dragen.  
 
 
Artikel 29. Huurkoop 
Voor zover in de overeenkomst van huurkoop dan wel de 
daarbij behorende leveringsovereenkomst niets anders is 
bedongen, gelden de bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden voor  huur en bruikleen, tevens voor 
huurkoop.  
 
 

Voorwaarden onderhoud van goederen 
 

Artikel 30. Begrippen 
Met betrekking tot onderhoud hanteert Noble Tree de 
volgende begrippen: 
 
Onderhoud: Het door Noble Tree of door Noble Tree aan 
te wijzen derden, te voeren onderhoud aan de 
(elektrische) gebruiksgoederen. 
 

(Bepalingen in de overeenkomst betreffende) 
onderhoud: Onderhoud aan de (elektronische) 
gebruiksgoederen tegen betaling van een periodieke prijs.  
 
Dagelijks onderhoud: Het door Afnemer uit te voeren 
dagelijks onderhoud aan de (elektronische) 
gebruiksgoederen waaronder ook het servies dat 
eventueel door Noble Tree in bruikleen wordt gegeven 
aan Afnemer Het dagelijks onderhoud zal bij levering van 
de goederen door Noble Tree mondeling worden 
uitgelegd. 
 
Preventief onderhoud: Onderhoud, afstellingen en 
inspectie ter voorkoming van storingen welke vallen onder 
de preventief onderhoudsfee zoals overeengekomen in 
de huur / bruikleenovereenkomst. 
 
Vervanging: Het ter beschikking stellen van vervangende 
(elektrische) gebruiksgoederen bij langdurige storingen of 
noodzakelijke reparaties op de werkplaats. 
 
Storing: Het niet of niet zonder onderbreking voldoen 
aan de door Noble Tree schriftelijk kenbaar gemaakte 
specificaties van de (elektronische) gebruiksgoederen. 
Storingen dienen te worden aangetoond.  
 
 
Artikel 31. Onderhoudsvoorwaarden  
Afnemer kan niet de (elektronische) gebruiksgoederen 
zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Noble 
Tree en voor eigen rekening en risico doen verplaatsen.  
Afnemer verplicht zich om Noble Tree of een door Noble 
Tree aangewezen derde toegang te verschaffen en 
medewerking te verlenen bij de uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden.  
Uitsluitend Noble Tree of een door Noble Tree 
aangewezen derde is bevoegd om (anders dan dagelijks 
onderhoud) (onderhouds)werkzaamheden aan de 
(elektronische) gebruiksgoederen te verrichten. Het is 
Huurder/ Bruiklener verboden zonder schriftelijke 
toestemming van Noble Tree dergelijke werkzaamheden 
door een ander dan hiervoor genoemd te laten uitvoeren. 
Indien een (nood)situatie zich voordoet die meebrengt dat 
directe actie als werkzaamheden of verplaatsing van de 
machine(s) vereist, is telefonische toestemming van 
Noble Tree voldoende. Deze telefonische toestemming 
geldt als eenmalige toestemming voor de specifieke 
(nood)situatie en zal derhalve nimmer een toestemming 
inhouden voor andere situaties dan waartoe de 
telefonische toestemming strekt. 
 
Kosten van onderhoud die het gevolg zijn van 
onjuist/ondeskundig gebruik en/of verwaarlozing van de 
goederen door Huurder / Bruiklener, zijn personeel of 
andere gebruikers van de goederen, komen voor 
rekening van Huurder / Bruiklener.  
Kosten voor het herstel van reparaties, verplaatsing, 
veranderingen en/of instellingen welke niet door Noble 
Tree, of een door Noble Tree aangewezen derde, zijn 
verricht en beschadigingen aan de goederen hebben 
veroorzaakt komen voor rekening van Huurder / 
Bruiklener. Ook als deze werkzaamheden normaliter 
onder preventief onderhoud zouden vallen. 
 
 
 
 
 
 

 



Artikel 32. Kosten van onderhoud  
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle 
kosten van al het onderhoud voor rekening van de 
Afnemer.  
 
Afnemer betaalt, indien overeengekomen, een gefixeerde 
onderhoudsvergoeding voor preventief onderhoud. Wat 
onder preventief onderhoud valt, staat omschreven in de 
huur(koop)/bruikleenovereenkomst.  
 
Kosten die buiten het preventief onderhoud vallen zullen 
worden gefactureerd aan Afnemer tegen de dan geldende 
tarieven, zo ook de kosten zoals bedoeld in artikel 31 
tweede alinea van deze algemene voorwaarden. 
 
Het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden met 
betrekking tot onderhoud is van toepassing. 
 
 
Artikel 33. Uitsluitingen 
Onder preventief onderhoud vallen nooit: 
Vervangingskosten van onderdelen alsmede 
onderhoudswerkzaamheden ten gevolge van 
onjuist/ondeskundig gebruik, onvoldoende of nalatig 
dagelijks onderhoud en herstel door anderen dan Noble 
Tree of door Noble Tree aangewezen derden, 
verplaatsing en herinstallatie of werkzaamheden ten 
gevolge hiervan. Werkzaamheden ten gevolge van de 
genoemde uitsluitingen zullen aan Huurder/ Bruiklener in 
rekening worden gebracht tegen op dat moment geldende 
tarieven. 
 
 
Artikel 34. Storingen 
Afnemer zal Noble Tree direct telefonisch en/of schriftelijk 
informeren indien er sprake is van een storing aan de 
(elektrische) gebruiksgoederen. Noble Tree verplicht zich 
om gedurende de duur van de overeenkomst naar beste 
vermogen storingen die door Afnemer zijn gemeld te 
verhelpen. 
 
Noble Tree kan de uit te voeren werkzaamheden 
opschorten indien op de plaats van de (elektronische) 
gebruiksgoederen omstandigheden voordoen welke een 
gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.  
 
De vervanging van onderdelen om de storingen te 
verhelpen of te voorkomen geschiedt naar het oordeel 
van Noble Tree .  
 
Bij tussentijdse storingen, voor zover geen garantie, of 
preventief onderhoud, worden de kosten doorberekend 
aan Huurder / Bruiklener. 
 
 

Geschillen 
 
Artikel 35. Wijzigingen 
Noble Tree behoudt zich te allen tijde het recht voor 
eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen. 
 
 
Artikel 36. Toepasselijk recht 
Het Nederlands recht is ten alle tijden van toepassing op 
alle overeenkomsten, aanbiedingen en (algemene) 
voorwaarden van Noble Tree.  
 

De bepalingen genoemd in de overeenkomst, prevaleren 
boven gelijkluidende of conflicterende bepalingen van de 
algemene voorwaarden zonder dat deze afbreuk doet aan 
de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.  
 
De bepalingen genoemd in de bijzondere bepalingen 
en/of allonges op de overeenkomst prevaleren boven 
gelijkluidende of conflicterende bepalingen van de 
algemene voorwaarden en/of de overeenkomst zonder 
dat deze afbreuk doet aan de overige bepalingen 
genoemd in de overeenkomst en/of de algemene 
voorwaarde.  
 
Indien Afnemer in strijd handelt met een of meer van de 
bepalingen uit de overeenkomst en/of algemene 
voorwaarden dan behoudt Noble Tree zich het recht voor 
om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder 
voorafgaand schrijven eenzijdig geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden en al haar eigendommen terug te vorderen. 
 
 
Artikel 37. Forum 
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende 
met de overeenkomst waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de 
algemene voorwaarden zelf, haar uitleg of uitvoering, 
zowel feitelijk als van juridische aard, zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter voor de 
vestigingsplaats van Noble Tree. Wanneer een geschil 
ontstaat met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon 
die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, heeft 
Afnemer één maand de tijd om schriftelijk aan Noble Tree 
kenbaar te maken dat hij wenst forum te kiezen als 
bepaald in de relatieve competentie regels van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
 
Noble Tree heeft het recht om het geschil voor te leggen 
aan volgens de normale competentieregels bevoegde 
rechter, dan wel indien daarover met Afnemer, binnen 
een week na een daartoe strekkend voorstel van Noble 
Tree, overeenstemming kan worden bereikt, te laten 
beslechten middels arbitrage of bindend advies.  

 


