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Art. 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Secondtech: een bedrijf van Kugel Adviesbureau, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 51402963. 
Leverancier: de partij die bij Secondtech geregistreerd staat als leverancier en producten aan 
Secondtech levert. 
Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Secondtech en opdrachtgever werkzaamheden 
verrichten. 
Klant: de wederpartij die overgaat tot de aanschaf van een zaak.  
Dag: kalenderdag. 
Zaak: op grond van een overeenkomst of offerte aan een wederpartij aangeboden, te leveren of 
geleverde producten en/of diensten. 
. 
Art. 2 – Identiteit van de ondernemer 
Secondtech - Kugel Adviesbureau 
Vlijtseweg 144 
7317AK Apeldoorn 
Nederland 
info@secondtech.nl 
  
IBAN: NL34ABNA0442160577 
BIC/SWIFT: ABNANL2A 
. 
Art. 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk (product)aanbod van een leverancier en op elke tot 
stand gekomen overeenkomst tussen Secondtech en leverancier.  
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze leveranciersvoorwaarden aan 
de leverancier beschikbaar gesteld. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze leveranciersvoorwaarden 
langs elektronische weg aan de leverancier ter beschikking worden gesteld. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke registratie in de Secondtech 
leveranciersportal (“Secondtech Suppliers”). 
. 
Art. 4 – Registratie en lidmaatschap 
1. Leveranciers dienen geregistreerd te zijn bij Secondtech alvorens zij zaken ter verkoop aan kunnen 

bieden.  

2. Particulieren zijn uitgesloten van lidmaatschap. 

. 

Art. 5 – Aanbod 
1. Leveranciers dienen omschrijvingen en productdetails van te leveren zaken op voorhand van 
levering te delen met Secondtech. 
2. Secondtech behoudt zich het recht voor om de door leveranciers aangeboden producten geheel of 
gedeeltelijk te weigeren, op grond van formaat, gewicht, soort, staat, waarde, gevaar of enig ander 
criterium. 
3. Het aanbieden van producten dient te geschieden via de leveranciersportal die door Secondtech ter 
beschikking wordt gesteld. 
4. Secondtech accepteert geen producten die geheel of gedeeltelijk defect zijn, van niet-industriële 
aard zijn, gevaarlijk of schadelijk zijn of waarvan het bezit dan wel verhandelen strafbaar is en is 
nimmer voor deze producten aansprakelijk. 
5. Indien producten als gevolg van historisch gebruik additionele risico’s bezitten dient de leverancier 
deze risico’s weg te nemen alvorens het product aan te bieden. 
 



. 

Art. 6 – Levering 
1. Een levering van producten van leverancier aan Secondtech kan slechts plaatsvinden na 
goedkeuring van Secondtech. Leveringen zonder voorafgaande goedkeuring worden niet 
aangenomen door Secondtech. 
2. Het leveringstijdstip dient in overleg met Secondtech te zijn bepaald.  
3. De levering dient overeen te komen met details, zoals gespecificeerd door de leverancier in de 
aanbodfase. Wanneer Secondtech afwijkingen constateert, kan Secondtech beslissen om de levering 
geheel of gedeeltelijk weigeren. Wanneer de afwijkingen op een later tijdstip worden geconstateerd, 
kan Secondtech de leverancier gelasten om de levering geheel of gedeeltelijk terug te nemen.  
4. Wanneer Secondtech gevaarlijke, schadelijke, defecte of andere ongewenste omstandigheden in 
een product aantreft, kan deze de kosten voor het verwijderen van de desbetreffende producten 
doorbelasten aan de leverancier, als deze de producten niet ophaalt binnen een periode van twee 
weken na verwittiging. 
5. Secondtech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan producten tijdens vervoer, de 
levering of het verwerkingsproces. 
. 

Art. 7 – Verwerking en opslag 

1. De leverancier geeft Secondtech een volmacht om aangeboden producten, eigendom van de 

leverancier tot aan het moment van verkoop of afvoer, te verwerken, op te slaan naar diens inzicht en 

te verkopen dan wel terug te geven of af te voeren. 

2. Producten kunnen na levering door de leverancier niet door derde partijen, uitgezonderd partijen die 

in opdracht van Secondtech opereren, of de leverancier zelf verhandeld en dienen in het magazijn van 

Secondtech te blijven voor directe levering aan diens klanten. 

2. Secondtech bepaalt de mate waarin de producten worden verwerkt en voorbereid (dit omvat o.a. 

reiniging, testen en visuele vastlegging) voor verhandeling.   

3. Secondtech zal de door de leverancier geleverde producten opslaan in een magazijn, in de periode 

tussen levering en verkoop dan wel vernietiging, tenzij de producten niet voldoen aan de in deze 

voorwaarden gestelde condities. 

4. Voor onverkochte producten die na levering en inspectie door Secondtech als verkoopbaar zijn 

aangemerkt, geldt een minimale opslagtermijn van 6 maanden. Producten met uitzonderlijke 

eigenschappen, waaronder omvangrijke, zware of risicovolle producten, kennen een afwijkende 

termijn zoals bepaald door Secondtech. 

5. Producten die tijdens opslagperiode onverkoopbaar raken als gevolg van overmacht, worden door 

Secondtech niet financieel gecompenseerd aan de leverancier.  

6. Toegang tot de opgeslagen producten door leveranciers is enkel mogelijk in overeenstemming met 

Secondtech. Het terugnemen van producten binnen de opslagtermijn is in overeenstemming 

eveneens mogelijk, mits een product onverkocht is. 

. 

Art. 8 – Verkoop 

1. Secondtech fungeert als handelsbemiddelaar en bepaalt naar eigen inzicht een verkoopstrategie 

voor geleverde producten. De verkoopprijs is onderdeel van deze verkoopstrategie. 

2. Secondtech zal geaccepteerde geleverde producten die verkoopbaar zijn bevonden aanbieden voor 

verkoop, behoudens afwijkende afspraken met de leverancier.  

3. Alle contact met (potentiële) klanten vindt plaats via Secondtech. 

4. Secondtech fungeert als handelsbemiddelaar, de producten blijven eigendom van de leverancier tot 

aan het moment van verkoop. 

4. Secondtech zal de leverancier op schriftelijke wijze kenbaar maken welke producten aangeboden 

en verkocht zijn.  

. 
Art. 9 – Afvoer 

1. Secondtech kan overgaan tot het afvoeren van aangenomen producten die onverkoopbaar blijken 

na de gestelde minimale opslagperiode. De leverancier wordt in dit geval op de hoogte gesteld dat 

producten teruggenomen dienen te worden. Indien dit terugnemen niet plaatsvindt binnen een periode 



van twee weken na verwittiging, zal Secondtech de producten laten afvoeren door een 

afvalverwerkingsbedrijf. Eventuele kosten, gemaakt voor het afvoeren van producten kunnen in dit 

geval worden doorberekend aan de leverancier. 

2. Secondtech heeft als standpunt om producten op een zo circulair mogelijk wijze te laten 

plaatsvinden, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk gerecycled worden. 

. 
Art. 10 – Uitbetaling 

1. Secondtech heeft de plicht de leverancier een verkoopoverzicht te verstrekken alsmede een 

financieel overzicht volgens de met de leverancier afgesproken verdeelsleutel. 

2. Opbrengsten van zaken komen beschikbaar voor een leverancier, nadat de reclamatieperiode voor 

klanten verstreken is (doorgaans 14 dagen).   

3. Een leverancier heeft de mogelijkheid om een uitbetaling aan te vragen, waarna Secondtech deze 

uitbetaling zal verrichten. Secondtech kan eveneens de uitbetaling zelf initiëren. 

4. Secondtech zal de uitbetaling uitvoeren middels een bankoverschrijving. Secondtech heeft de plicht 

deze uitbetaling te registreren. 

5. Uitbetaling vindt uitsluitend plaats in euro’s.  

. 

Art. 11 – Aansprakelijkheid 

1. Secondtech is nimmer aansprakelijk voor door de leverancier geleden financiële gevolgschade. 

2. Geschillen met klanten worden door Secondtech afgehandeld. Kosten die optreden als gevolg van 

geschillen worden gedragen door Secondtech voor zover deze vallen onder de algemene 

voorwaarden voor klanten. Uitzondering hierop zijn kosten die voortvloeien uit situaties waarvoor de 

leverancier geheel of gedeeltelijk aansprakelijk wordt geacht, waaronder gebreken in geleverde 

producten, producten die niet aan de voorwaarden in artikel 5 voldoen en producten waarvoor 

afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

3. Secondtech is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht. 

4. Secondtech is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als (indirect) gevolg van de door 

wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5. Secondtech is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van zaken, 

slijtage door gebruik van zaken, onjuist onderhoud, plaatsing, bewerking en/of verwerking van zaken. 

6. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Secondtech, direct of indirect 

ontstaan als gevolg van in gebreke blijven van de wederpartij v.w.b. nakoming van hetgeen waartoe 

hij jegens Secondtech gehouden is. 

7. Indien Secondtech aansprakelijk is voor enige schade, waarover om welke reden dan ook, geen 

uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere 

aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de van toepassing 

zijnde overeenkomst, beperkt tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft. 

. 

Art. 12 – Klachtenregeling 

1. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en 
duidelijk omschreven worden ingediend bij Secondtech, nadat de leverancier de gebreken heeft 
geconstateerd. 
2. Bij Secondtech ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de 
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, 
wordt door Secondtech binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en 
een indicatie wanneer de leverancier een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 . 
Art. 13 – Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen Secondtech en de leverancier waarop deze voorwaarden betrekking 
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Indien deze voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in 
geval van een onvolkomenheid, tegenstrijdigheid of onduidelijkheid in de vertaling. 



3. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.  
4. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter 
in Nederland. 
5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is Nederlands.. 
. 
Art. 14 – Overmacht 
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Secondtech in geval van overmacht 
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van werkzaamheden op te schorten, dan wel de 
leveranciersovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de leverancier dit 
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Secondtech gehouden is tot enige schadevergoeding, 
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. 
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Secondtech kan worden 
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of 
in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
. 
Art. 15- Disclaimer 
1. Hoewel bij het samenstellen van de websites en publicaties van Secondtech de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie. Secondtech is dan ook niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende gevolgen. 


