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Warunki ogólne:

SpringMasters B.V. 
Kampenstraat 10 
7575 EK Oldenzaal 
Holandia

Numer rejestracyjny firmy w Rejestrze Izby Handlowej: 54995639

Artykuł 1:  Zastosowanie, definicje

1.  Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty i każdej umowy kupna i sprzedaży oraz
do każdej umowy zlecenia na wykonanie prac przez Springmasters B.V., z siedzibą w Oldenzaal, zwanej
dalej „Springmasters”.

2.  Kupujący/zleceniodawca jest zwany dalej „drugą stroną”.
3.  Różne postanowienia niniejszych ogólnych warunków dotyczą osoby fizycznej, działającej poza swoją

działalnością firmowa lub zawodową. W niniejszych postanowieniach druga strona jest oznaczana
terminem „konsument”.

4. „Oferta” oznacza dowolną ofertę Springmasters, nawet w formie pisemnej oferty.
5.  „Pisemny” oznacza: pismem, e-mailem, faksem lub innym środkiem komunikacji, który można zrównać z

takim pod względem stanu techniki i poglądów panujących w społeczeństwie.
6.  Pod pojęciem „dokumenty” rozumie się: opinie, obliczenia, rysunki, raporty, projekty itp., które mają być

wyprodukowane lub dostarczone przez Springmasters i /lub drugą stronę, Mogą one dotyczyć zarówno
dokumentów fizycznych, jak i cyfrowych.

7.  „Informacje” oznaczają: zarówno wyżej wymienione dokumenty jak i inne (ustne) dane, które
Springmasters i/lub druga strona musi dostarczyć.

8.  Ewentualne niestosowanie (części) postanowień niniejszych ogólnych warunków nie ma wpływu na
stosowanie pozostałych przepisów.

9.  W przypadku rozbieżności lub sprzeczności między niniejszymi ogólnymi warunkami i ich
przetłumaczoną wersją, obowiązuje tekst holenderski.

10.   Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do późniejszych lub częściowych zamówień
wynikających z umowy, działań następczych lub częściowych zleceń.

Artykuł 2:  Oferta, ceny i stawki

1.  O ile okres ważności nie jest określony w ofercie lub przy okazji oferty, warunki dotyczą bezpłatnej oferty,
a Springmasters może odwołać tę ofertę w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania akceptacji.

2.  Ceny i stawki wymienione w ofercie, cenniku lub liście stawek nie zawierają podatku VAT ani żadnych
kosztów, takich jak koszty transportu, koszty wysyłki, koszty podróży i zakwaterowania, koszty
administracyjne i faktury osób trzecich.

3.  Oferta złożona nie zobowiązuje Springmasters do dostarczenia części oferowanych towarów/usług w
zamian za odpowiednią część ceny lub stawki.

4.  Jeżeli oferta opiera się na informacjach przekazanych przez drugą stronę, a informacje te okazują się
nieprawidłowe/niekompletne lub ulegną one późniejszej zmianie, Springmasters może skorygować
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podane ceny, stawki i/lub warunki dostawy.
5.  Oferta, ceny i/lub stawki nie obowiązują automatycznie w odniesieniu do kolejnych zamówień lub

dalszych zleceń.
6.  Pokazane modele, a także specyfikacje (techniczne), właściwości, wymiary, proporcje, numery seryjne

i inne opisy w broszurach, materiałach promocyjnych i/lub na stronie internetowej Springmasters są 
możliwie jak najbardziej dokładne, jednak są one jedynie orientacyjne. Druga strona nie może rościć z 
tego żadnych praw.

7.  a.   Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a jej realizacją zaistnieją dla Springmasters okoliczności 
zwiększające cenę (koszt) wskutek zmian w przepisach i regulacjach, zarządzeniach rządowych, 
wahaniach kursów walut lub zmianach cen wymaganych materiałów lub surowców, Springmasters 
może odpowiednio podnieść uzgodnione ceny i stawki i obciążyć nimi drugą stronę;

 b.  W przypadku podwyżek cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy konsument może rozwiązać
umowę w drodze pisemnego oświadczenia. O ile Konsument nie powiadomi Springmasters w 
terminie 14 dni od powiadomienia o zmianie ceny lub stawek, że chce skorzystać z przysługującego 
mu prawa do odstąpienia, Springmasters może przyjąć, że konsument wyraził zgodę na tę zmianę.

Artykuł 3:  Wejście w życie umów

1.  Umowa wchodzi w życie po przyjęciu przez drugą stronę oferty Springmasters, nawet jeśli taka
akceptacja odbiega od podrzędnych punktów tej oferty. Jeśli jednak akceptacja ta odbiega od istotnych
punktów, umowa wejdzie w życie dopiero po tym, gdy Springmasters wyrazi zgodę na te odstępstwa na
piśmie.

2. Springmasters jest dopiero wówczas związany:
1. zamówieniem bez wcześniejszej oferty;
ustnym porozumieniem;
uzupełnieniami lub zmianami warunków ogólnych lub umowy;
 po pisemnym potwierdzeniu powyższego drugiej stronie lub gdy tylko Springmasters – bez sprzeciwu
drugiej strony – zaczął wykonywać zamówienie lub realizować uzgodnienia.

Artykuł 4:  Włączenie osób trzecich

Jeśli Springmasters uzna to za konieczne, może zlecić wykonanie określonych dostaw i czynności osobom 
trzecim.

Artykuł 5:  Zobowiązania drugiej strony, udzielanie informacji dla wydania opinii

1. Druga strona zapewnia:
a.  udostępnienie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania umowy w terminie oraz w sposób

wymagany przez Springmasters;
b.  że w odpowiednim czasie poinformuje Springmasters o wszystkich istotnych wydarzeniach w swojej

organizacji;
c.  że wszelkie nośniki danych, pliki i tym podobne dostarczane przez drugą stronę Springmasters, są

wolne od wirusów i wad.
2.  Druga strona zapewnia, że przekazane informacje są dokładne i kompletne oraz zwalnia Springmasters

przed roszczeniami stron trzecich wynikającymi z niepoprawności i/lub niekompletności tych informacji.
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3.  Springmasters traktuje informacje dostarczone przez drugą stronę w sposób poufny i przekazuje je tylko
stronom trzecim, o ile jest to konieczne do wykonania umowy.

4.  Jeżeli druga strona nie wywiąże się (w terminie) z wyżej wymienionych zobowiązań, Springmasters może
zawiesić wykonanie umowy, dopóki druga strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Koszty i inne
wynikające z tego konsekwencje, jak również ich ryzyko, ponosi druga strona.

5.  Towary dostarczone przez Springmasters mogą być odsprzedane przez drugą stronę tylko w
oryginalnym opakowaniu pochodzącym od Springmasters lub jego dostawcy. Druga strona nie może
wprowadzać żadnych zmian w oryginalnym opakowaniu i musi zapobiegać jego uszkodzeniom.

6.  O ile nie uzgodniono inaczej, druga strona musi w przypadku naruszenia postanowień ust. 5. zapłacić
Springmasters natychmiastową i w pełni wymagalną grzywnę w wysokości 500,00 EUR za każde
naruszenie. Nie ma to wpływu na prawo Springmasters do żądania pełnego odszkodowania.

7.  Jeżeli druga strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, a Springmasters nie żąda natychmiastowego
spełnienia, nie ma to wpływu na prawo Springmasters do żądania wywiązania się z zobowiązań w
późniejszym terminie.

Artykuł 6:  Dostawa, terminy dostaw, wykonanie umowy

1.  Uzgodnione terminy nigdy nie są terminami ostatecznymi. Jeśli Springmasters nie wywiąże się ze swoich
zobowiązań (na czas), druga strona musi na piśmie stwierdzić takie niedotrzymanie warunków i umożliwić
rozsądny termin na ich spełnienie.

2.  Ustalony termin rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Springmasters wszystkich informacji
niezbędnych do dostarczenia/wykonania pracy oraz wszelkich uzgodnionych (zaliczkowych) płatności od
drugiej strony. Jeśli spowoduje to opóźnienie, termin zostanie przedłużony proporcjonalnie.

3.  Springmasters może realizować umowę w częściach i oddzielnie wystawiać faktury za każdą dostawę lub
usługę częściową.

4.  Ryzyko dostarczanych towarów przechodzi na drugą stronę z chwilą opuszczenia przez nią lokalu
Springmasters lub Springmasters poinformowała ją, że towary można odebrać.

5.  Wysyłka lub transport towaru odbywają się na koszt i ryzyko drugiej strony oraz w sposób określony
przez Springmasters. Springmasters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z
wysyłką lub transportem.

6.  O ile strony nie uzgodnią innego terminu, dostawa do konsumenta powinna zostać wykonana w terminie
maksymalnemu 30 dni od zawarcia umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na konsumenta w
momencie, gdy towary są faktycznie dostępne dla niego/osoby trzeciej przez niego wskazanej (nie
będącej przewoźnikiem). Jeżeli konsument sam wyznaczy przewoźnika (nie będącego przewoźnikiem
zaproponowanym przez Springmasters), ryzyko przechodzi na niego w chwili otrzymania towaru przez
tego przewoźnika. Wysyłka lub transport są dokonywane na rachunek konsumenta. Uwzględniony tutaj
czas dostawy dla konsumentów wynika z przepisów prawa.

7.  Jeżeli, z przyczyn leżących w sferze ryzyka drugiej strony, nie jest możliwe przekazanie drugiej stronie
uzgodnionego świadczenia lub towarów (w uzgodniony sposób) lub nie zostaną one odebrane,
Springmasters może przechowywać towary i/lub ewentualne materiały zakupione w celu wykonania
umowy na rachunek i ryzyko drugiej strony. Druga strona umożliwi Springmasters w rozsądnym terminie
wyznaczonym przez Springmasters wykonanie świadczeń lub dostarczenie towarów lub odbierze te
towary.

8.  Jeżeli druga strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w wyżej wymienionym rozsądnym
terminie, oznacza to, że z tą chwilą nie wywiązała się z zobowiązań. Springmasters może ze skutkiem
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natychmiastowym wypowiedzieć umowę w całości lub w części poprzez pisemne oświadczenie, 
sprzedać towary i/lub materiały stronom trzecim i zniszczyć wszelkie dokumenty już wyprodukowane, 
nie ponosząc odpowiedzialności za odszkodowanie za szkody, koszty i odsetki. Nie ma to wpływu na 
zobowiązanie drugiej strony do rekompensowania ewentualnych kosztów (przechowywania), szkód i 
utraty zysków przez Springmasters i/lub prawo Springmasters do żądania wywiązania się z zobowiązań.

9. Springmasters informuje drugą stronę o konsekwencjach dla uzgodnionych cen, stawek i warunków:
a. W przypadku zmian pożądanych przez drugą stronę w uzgodnionych działaniach;
b.  jeśli okaże się podczas realizacji umowy, że nie może być ona wykonana w uzgodniony sposób w

wyniku nieprzewidzianych okoliczności. W takim przypadku Springmasters najpierw konsultuje się z
drugą stroną w sprawie zmodyfikowanej wersji. Jeżeli wykonanie umowy stało się niemożliwe, firma
Springmasters ma w każdym razie prawo do pełnego odszkodowania za wykonaną pracę i dostawy.

10.   Dodatkowe koszty pracy muszą być uzgodnione na piśmie pomiędzy Springmasters i drugą stroną. Przez
dodatkowe koszty rozumie się: wszelkie dodatkowe prace i dostawy wynikające z ustalonych czynności
lub na wniosek drugiej strony, które nie są zawarte w ofercie lub zleceniu. Springmasters może osobno
obciążyć powstałymi kosztami drugą stronę.

Artykuł 7:  Skargi

1.  Druga strona sprawdzi dostarczone towary niezwłocznie po ich otrzymaniu i wskaże wszelkie widoczne
usterki, wady, uszkodzenia i/lub odchylenia w liczbach umieszczonych na liście przewozowym lub
dołączonym pokwitowaniu lub, jeśli to nie nastąpi, powiadomi Springmasters na piśmie w ciągu 2 dni
roboczych. Jeżeli takie skargi nie zostaną zgłoszone w terminie, uznaje się, że towary zostały odebrane w
dobrym stanie i są zgodne z umową.

2.  Pozostałe skargi dotyczące dostarczonych towarów zostaną zgłoszone do Springmasters przez drugą
stronę niezwłocznie po ich wykryciu na piśmie – ale w każdym przypadku przed montażem i dalszym
transportem, a najpóźniej w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu. Wszelkie konsekwencje opóźnionego
zgłoszenia ponosi druga strona.

3.  Reklamacje dotyczące wykonanej pracy będą również zgłaszane Springmasters przez drugą stronę
niezwłocznie po ich wykryciu –ale nie później niż w terminie (gwarancji) ustalonym przez Springmasters
po zakończeniu – na piśmie. Wszelkie konsekwencje opóźnionego zgłoszenia ponosi druga strona. W
przypadku braku zgłoszenia na czas uznaje się, że praca została wykonana zgodnie z umową.

4. W przypadku braku terminowo zgłoszonej skargi, nie można wnosić odwołania do uzgodnionej gwarancji.
5.  Jeśli zamówione produkty mogą być dostarczane tylko w dostępnych w firmie Springmasters

opakowaniach (hurtowych) i/lub minimalnych ilościach, towary mogą mieć niewielkie odchylenia
akceptowane w branży w odniesieniu do określonych ilości. Te odchylenia nie są wadą ze strony
Springmasters, a odwołanie się do gwarancji nie jest możliwe.

6. Skargi nie zawieszają obowiązku zapłaty drugiej strony.
7. Poprzedni ustęp nie ma zastosowania do konsumenta.
8.  Druga strona umożliwia Springmasters rozpatrzenie skargi i dostarcza wszelkich istotnych informacji.

Jeśli przesyłka zwrotna jest wymagana do rozpatrzenia skargi lub Springmasters musi zbadać skargę na
miejscu, odbędzie się to na koszt drugiej strony, chyba że skarga okaże się później uzasadniona. Ryzyko
transportu leży zawsze po drugiej stronie.

9.  Wysyłka zwrotna odbywa się w sposób określony przez Springmasters oraz w oryginalnym opakowaniu
lub opakowaniu zbiorczym.

10.   Reklamacje nie są możliwe w przypadku spraw, które uległy zmianie w naturze i/lub składzie po ich
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otrzymaniu przez drugą stronę lub zostały przetworzone lub przerobione w całości lub w części.

Artykuł 8:  Gwarancje

1.  Springmasters wykona prawidłowo uzgodnione dostawy i czynności oraz zgodnie z normami
obowiązującymi na rynku, ale nigdy nie daje innej gwarancji niż wyraźnie uzgodniona.

2.  Springmasters gwarantuje normalną jakość i solidność dostarczonych towarów w okresie gwarancyjnym
O ile strony nie uzgodnią inaczej -– w normalnych warunkach użytkowania – okres gwarancji wynosi 1
rok od dostawy/zakończenia. Przez „normalne użytkowanie” rozumie się: używanie zgodnie ze zwykłym
przeznaczeniem dostarczonego towaru i zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, instrukcjami obsługi,
instrukcjami użytkowania i tym podobnymi.

3.  Jeżeli producent lub dostawca udzielił gwarancji na dostarczone towary, gwarancja ta obowiązuje w ten
sam sposób między stronami. Springmasters poinformuje o tym drugą stronę.

4.  Jeżeli cel, dla którego druga strona chce przetwarzać lub używać przedmiotów, różni się od zwykłego
celu, Springmasters gwarantuje jedynie, że towary są do tego odpowiednie, o ile potwierdzi to drugiej
stronie na piśmie.

5. Roszczenia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku wad, usterek, utraty jakości lub uszkodzenia
towarów spowodowanych starzeniem się tych przedmiotów podczas ich przechowywania przez/w
imieniu drugiej strony przed rozpoczęciem ich użytkowania.

6.  Roszczenie z tytułu gwarancji nie jest możliwe, o ile druga strona nie zapłaciła jeszcze ceny uzgodnionej
dla towarów.

7. Poprzedni ustęp nie ma zastosowania do konsumenta.
8.  W przypadku uzasadnionego odwołania się do gwarancji Springmasters zapewni – według własnego

uznania – bezpłatną naprawę lub wymianę towaru, prawidłową realizację pracy lub zwrot lub zniżkę
uzgodnionej ceny. W przypadku dodatkowych uszkodzeń obowiązują postanowienia artykułu o
odpowiedzialności.

9.  Konsument może zawsze zdecydować się na bezpłatną naprawę lub wymianę towarów lub prawidłową
realizację robót, chyba że nie można tego racjonalnie wymagać od Springmasters. W tym ostatnim
przypadku konsument może rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia lub zażądać zniżki od
uzgodnionej ceny.

Artykuł 9:  Odpowiedzialność

1.  Springmasters nie przyjmuje żadnej innej odpowiedzialności poza wyraźnie uzgodnioną lub
gwarantowaną przez Springmasters.

2.  Springmasters ponosi odpowiedzialność jedynie za bezpośrednią szkodę. Odpowiedzialność za straty
wtórne, takie jak strata handlowa, utrata zysków i/lub poniesione straty, szkoda wynikająca z opóźnienia i/
lub obrażenia ciała lub osób są wyraźnie wykluczone.

3. Druga strona podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkód.
4.  W przypadku odpowiedzialności Springmasters, obowiązek odszkodowawczy jest zawsze ograniczony

maksymalnie do kwoty wypłacanej przez ubezpieczyciela w zaistniałej sprawie. Jeżeli ubezpieczyciel nie
zapłaci odszkodowania, a szkoda nie jest objęta polisą ubezpieczeniową wykupioną przez Springmasters,
obowiązek odszkodowawczy jest ograniczony do maksymalnej kwoty faktury za dostarczone towary/
wykonaną pracę.

5.  Nie później niż 6 miesięcy po tym, gdy poniesiona szkoda została lub mogła zostać ujawniona, druga
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strona musi odwołać się do Springmasters w tej kwestii. 
6. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, konsument ma termin jednego roku.
7.  Springmasters nie ponosi odpowiedzialności – a druga strona nie może powoływać się na obowiązującą

gwarancję – jeżeli szkoda jest spowodowana przez:
a.  niewłaściwe użytkowanie lub użytkowanie wbrew celowi dostarczonego towaru lub instrukcjom,

poradom, instrukcjom użytkowania i tym podobne wydanym przez lub w imieniu Springmasters;
b. niewłaściwe przechowywanie lub konserwację towarów;
c.  błędy lub pominięcia w informacjach dostarczonych do Springmasters przez lub w imieniu drugiej

strony;
d. instrukcje lub instrukcje od/w imieniu drugiej strony;
e. lub w wyniku wyboru drugiej strony, która odbiega od zaleceń Springmasters i/lub jest zwyczajowa;
f.  lub ponieważ druga strona wykonała lub w imieniu drugiej strony wykonano działania (naprawy) lub

zmiany dostarczonych towarów, bez wyraźnej uprzedniej zgody Springmasters.
8.  W przypadkach wymienionych w poprzednim paragrafie druga strona jest w pełni odpowiedzialna za

powstałe szkody i zwalnia Springmasters od roszczeń osób trzecich.
9.  Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym artykule nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynika

z zamierzonego i/lub celowego lekkomyślnego działania ze strony Springmasters lub personelu
zarządzającego na poziomie dyrekcji lub jeżeli obowiązkowe przepisy ustawowe sprzeciwiają się temu.
Tylko w takich przypadkach firma Springmasters może zwolnić drugą stronę od odpowiedzialności w
przypadku roszczeń osób trzecich.

Artykuł 10:  Płatności

1. Springmasters może zawsze żądać (częściowej) wypłaty zaliczki lub innego zabezpieczenia wypłaty.
2.  Płatność musi nastąpić przed upływem 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony uzgodniły

inny termin płatności na piśmie. Poprawność faktury jest przy tym z góry ustalona, jeśli nie wniesiono
sprzeciwu w tym terminie płatności.

3.  Jeżeli faktura nie została w pełni opłacona po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim paragrafie,
lub gdy nie zostanie dokonane żadne bezpośrednie polecenie zapłaty, druga strona będzie winna firmie
Springmasters odsetki za zwłokę w wysokości 2% miesięcznie, obliczane łącznie w stosunku do kwoty
głównej. Części miesiąca są liczone jako pełne miesiące.

4.  W wyżej wymienionej sytuacji odsetki za zwłokę w wysokości 6% w stosunku rocznym mają zastosowanie
do konsumenta, chyba że ustawowa stopa procentowa jest wyższa. W takim przypadku mają
zastosowanie odsetki ustawowe.

5.  Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana po przypomnieniu, Springmasters może również obciążyć drugą
stronę pozasądowym kosztem windykacji wynoszącym 15% kwoty faktury przy minimum 40,00 EUR.

6.  Springmasters udziela konsumentowi co najmniej 15-dniowy termin na zapłatę w przypadku
wymienionego przypomnienia o terminie zapłaty. Jeżeli płatność jest nadal nie zapłacona, pozasądowe
koszty windykacji dla konsumenta wynoszą:
a. 15% kwoty głównej za pierwsze 2500,00 EUR roszczenia (minimum 40,00 EUR);
b. 10% kwoty głównej kwoty w wysokości 2500,00 EUR kwoty roszczenia;
c. 5% kwoty głównej za kolejne 5000,00 EUR wierzytelności;
d. 1% kwoty głównej za kolejne 190 000,00 EUR roszczenia;
e. 0,5% nadwyżki kwoty głównej.
Wszystko to z absolutnym maksimum 6775,00 EUR.
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7.  W celu obliczenia pozasądowych kosztów windykacji Springmasters może podwyższyć główną kwotę
roszczenia po upływie jednego roku o odsetki za zwłokę naliczone w tym roku.

8.  W przypadku braku pełnej zapłaty, Springmasters może rozwiązać umowę bez stwierdzenia naruszenia
w drodze pisemnego oświadczenia lub zawiesić swoje zobowiązania wynikające z umowy do momentu
dokonania płatności lub wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia. Springmasters ma również
wspomniane powyżej prawo do zawieszenia, jeżeli nawet przed niedotrzymaniem zobowiązania przez
drugą stronę/konsumenta z tytułu płatności, ma uzasadnione podstawy, by wątpić w wiarygodność
kredytową drugiej strony/konsumenta.

9.  W przypadku otrzymanych płatności, Springmasters najpierw odliczy wszystkie należne odsetki i koszty,
a następnie należne i faktury, które są najdłużej zaległe, chyba że przy konkretnej zapłacie zostanie
stwierdzone na piśmie, że odnosi się ona do późniejszej faktury.

10.   Druga strona nie może odliczyć roszczeń Springmasters od jakichkolwiek roszczeń wzajemnych,
które posiada wobec Springmasters. Dotyczy to również sytuacji, w której druga strona wnioskuje o
(tymczasowe) zawieszenie płatności lub ogłasza upadłość.

11.  Poprzedni ustęp nie ma zastosowania do konsumenta.

Artykuł 11:  Zastrzeżenie prawa własności

1.  Wszystkie towary dostarczone/które zostaną dostarczone zgodnie z umową, pozostają własnością
Springmasters do czasu, aż druga strona wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań płatniczych.

2.  Obowiązki płatnicze obejmują zapłatę ceny zakupu towarów, powiększoną o roszczenia z tytułu
wykonanej pracy związanej z dostawą i roszczenia z powodu niedociągnięć, które można przypisać
drugiej stronie, takie jak roszczenia o wypłatę odszkodowania, pozasądowe koszty windykacji, odsetki i
jakiekolwiek grzywny.

3.  Przy dostawie identycznych, niepodlegających indywidualizacji przedmiotów partię należącą do
najstarszych faktur uważa się za sprzedaną jako pierwszą. Zastrzeżenie własności odnosi się zatem
zawsze do wszystkich dostarczonych towarów, które przy powoływaniu się na zastrzeżenie własności
nadal znajdują się na stanie, sklepie i/lub w inwentarzu drugiej strony.

4.  Druga strona może odsprzedać towary w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej, pod
warunkiem, że zastrzeże ona również prawo własności tych towarów u swoich klientów.

5.  Dopóki towary podlegają zastrzeżeniu własności, druga strona nie może ich zastawiać w żaden sposób
ani wprowadzać ich w rzeczywistą kontrolę finansisty.

6.  Druga strona natychmiast poinformuje Springmasters na piśmie, że osoby trzecie mają własność lub inne
prawa do towarów.

7.  Tak długo, jak druga strona posiada przedmioty, zachowa je ona starannie i jako identyfikowalną
własność Springmasters.

8.  Druga strona zapewni takie ubezpieczenie firmy lub domu, że towary dostarczone w ramach zastrzeżenia
własności będą zawsze ubezpieczone przez cały czas. Druga strona udzieli Springmasters wglądu do
polisy ubezpieczeniowej i związanych z nią dowodów opłaty składek na jej pierwsze żądanie.

9.  Jeżeli druga strona naruszy postanowienia niniejszego artykułu lub Springmasters powoła się na
zastrzeżenie własności, Springmasters i jego pracownicy mogą wejść na teren drugiej strony i odebrać
towar. Nie ma to wpływu na prawo Springmasters do odszkodowania za szkodę, utratę zysków i odsetek
oraz prawo do rozwiązania umowy bez dalszego powiadamiania o naruszeniu zobowiązań w drodze
pisemnego oświadczenia.
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Artykuł 12:  Upadłość, niemożliwość dysponowania itp.

1.  Springmasters może rozwiązać umowę bez dalszego powiadomienia o niewywiązaniu się z zobowiązań
przez drugą stronę poprzez pisemne oświadczenie skierowane do drugiej strony w momencie, gdy:
a. ogłoszono upadłość drugiej strony lub złożono odpowiedni wniosek;
b. druga strona złożyła wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności;
c. druga strona objęta jest zajęciem egzekucyjnym;
d. druga strona objęta jest kuratelą lub jest pod kontrolą;
e.  Druga strona w inny sposób traci moc dysponowania lub zdolność prawną w odniesieniu do (części)

swoich aktywów.
2.  Druga strona zawsze poinformuje kuratora lub syndyka o (treści) umowy i niniejszych ogólnych

warunkach.

Artykuł 13:  Siła wyższa 

1.  W przypadku działania siły wyższej wobec drugiej strony lub Springmasters, ta ostatnia może rozwiązać
umowę w drodze pisemnego oświadczenia przekazanego drugiej stronie lub zawiesić wypełnianie
zobowiązań wobec drugiej strony przez rozsądny okres bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek
odszkodowania.

2.  Przez siłę wyższą ze strony Springmasters rozumie się: niedające się przypisać niewywiązanie się z
obowiązków przez Springmasters, strony trzecie zaangażowane przez niego lub dostawców lub z innych
ważnych powodów z jego strony.

3.  W następujących okolicznościach można w każdym razie mówić o zaistnieniu siły wyższej ze strony
Springmasters: wojna, bunt, mobilizacja, zamieszki wewnętrzne i zagraniczne, środki rządowe, strajki w
ramach organizacji Springmasters lub groźba takich okoliczności, zakłócenie istniejących przy zawieraniu
umowy wskaźników walutowych, zakłócenia pracy biznesowej z powodu pożaru, włamania, sabotażu,
awarii zasilania, połączeń internetowych lub telefonicznych, zjawisk naturalnych, (klęsk żywiołowych itp.),
a także warunków pogodowych, blokad dróg, wypadków, środków utrudniających import i eksport itp.
zaistniałe utrudnienia w transporcie oraz problemy z dostawą.

4.  Jeżeli wystąpi przypadek siły wyższej, gdy umowa została już częściowo zrealizowana, druga strona musi
wywiązać się z zobowiązań wobec Springmasters do tego momentu.

Artykuł 14:  Anulowanie, zawieszenie 

1.  Jeżeli druga strona chce anulować umowę przed lub w trakcie jej realizacji, Springmasters może
zażądać stałego odszkodowania od drugiej strony za wszystkie poniesione koszty i szkody poniesione
wskutek anulowania, w tym utracony zysk. Zgodnie z wyborem Springmasters i w zależności od już
zrealizowanych dostaw/prac, odszkodowanie wynosi od 20 do 100% uzgodnionej ceny.

2.  Druga strona zwalnia Springmasters z roszczeń stron trzecich wynikających z anulowania.
3.  Springmasters może potrącić należne odszkodowanie od wszystkich kwot zapłaconych przez drugą

stronę i wszelkich roszczeń wzajemnych drugiej strony.
4.  W przypadku zawieszenia dostawy (dostaw) lub pracy na żądanie drugiej strony, rekompensata za

wszystkie dostawy/wykonaną pracę będzie natychmiast wymagalna, a Springmasters może obciążyć nią
drugą stronę. Dotyczy to również kosztów już poniesionych lub kosztów wynikających z zawieszenia.

5.  Koszty poniesione przez Springmasters, wynikające z wznowienia dostawy(dostaw) /realizacji zostaną



SpringMasters BV 
Kampenstraat 10 
7575 EK Oldenzaal 
The Netherlands

P.O. Box 300

7570 AH Oldenzaal

The Netherlands

Chamber of Commerce nr.: 54995639

VAT: NL851521587B01

IBAN: NL85 RABO 0156 7670 15

SWIFT/BIC: RABONL2U

Netherlands: +31 (0) 541 682 186 www.gasveren.nl info@gasveren.nl

Germany: +49 (0) 322 2109 0223 www.gasfedern.eu info@gasfedern.eu

Poland: +48 (0) 61 880 0895 www.sprezynygazowe.pl info@sprezynygazowe.pl

pokryte przez drugą stronę. Jeżeli nie można wznowić wykonania umowy po zawieszeniu, Springmasters 
może rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia przekazanego drugiej stronie.

Artykuł 15:  Prawo właściwe, właściwość sądu

1. Do umowy zawartej między stronami stosuje się wyłącznie prawo holenderskie.
2. Wyklucza się możliwość zastosowania Konwencji Wiedeńskiej CISG.
3.  Ewentualne spory będą przedkładane właściwemu sądowi w miejscu siedziby Springmasters, ale

Springmasters zawsze zastrzega sobie prawo do przekazania sporu do sądu właściwego w miejscu
siedziby drugiej strony.

4.  Niezależnie od wyboru Springmasters, konsument zawsze zastrzega sobie prawo do przedłożenia sporu
do rozpatrzenia do sądu właściwego z mocy prawa. Konsument musi poinformować Springmasters o tym
wyborze w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wezwania.

5.  Jeżeli druga strona ma siedzibę poza Holandią, Springmasters może złożyć sprawę o rozpatrzenie sporu
do właściwego sądu w kraju lub stanie, w którym znajduje się siedziba drugiej strony.

Data: wtorek, 12 grudnia 2017 r.


