ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1
1.1

Definities
In deze Overeenkomst hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de
volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden:

Opdrachtgever:
Overeenkomst:
Dienst:

Vormvrij:
Partijen:
IE-rechten:

De voorliggende Algemene Voorwaarden, zijnde van
toepassing op de activiteiten van Pantanova B.V. gevestigd in
Rotterdam, alsmede van Pantanova Sourcing gevestigd in
Arnhem. Beide entiteiten zijn hierna benoemd als Pantanova.
De natuurlijke of rechtspersoon met wie Pantanova een
Overeenkomst aangaat;
Iedere Overeenkomst die Pantanova met een Opdrachtgever
aangaat;
Alle dienstverlening van welke aard en onder welke benaming
dan ook die Pantanova op basis van een Overeenkomst met
een Opdrachtgever verricht of dient te verrichten;
Een Overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk
worden aangegaan en kan eventueel worden gewijzigd;
Opdrachtgever en Pantanova gezamenlijk; Opdrachtgever en
Pantanova worden individueel ook als Partij aangeduid;
Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede
domeinnamen en hiermee verwante rechten.

Voor toepassing van deze Overeenkomst maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen
in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld, of in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.
Art. 2
2.1

2.2
2.3

2.4

Art. 3
3.1
a:
b:
c:

De Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
rechtshandelingen van Pantanova, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, zoals een
Overeenkomst, en het verlenen van de Dienst.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (Algemene) Voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn
dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt (verklaard), blijven de
overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
Alsdan zal Pantanova het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig
is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de context van de Overeenkomst, de inhoud en
de strekking van de Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk blijven overeenstemmen met
die van het ongeldige beding.
De Overeenkomst
Een Overeenkomst komt tot stand op het eerste van de volgende momenten:
Nadat Pantanova de Overeenkomst of offerte mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever
bevestigt;
Nadat Opdrachtgever de Overeenkomst of offerte mondeling of schriftelijk aan Pantanova
bevestigt;
Op het moment dat Pantanova met de uitvoering van de Overeenkomst begint. In dit
geval geldt de offerte als Overeenkomst tussen Partijen.

Pantanova bv – KvK 55184626
De inschrijving KvK en Algemene Voorwaarden treft u aan op http://pantanova.nl.

pag
1 van 7

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
3.9
Art. 4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Een Overeenkomst kan vormvrij zijn.
Alle aanbiedingen en offertes van Pantanova zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen en
vervallen na verloop van deze termijn, tenzij Pantanova schriftelijk anders heeft aangegeven.
Pantanova spant zich in om de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Deze
Overeenkomst moet worden gezien als een inspanningsverbintenis.
Pantanova kan de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door
derden.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Pantanova verstrekte gegevens waarop Pantanova zijn aanbieding voor een Overeenkomst
baseert. Indien de verstrekte gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Pantanova
het recht om de aanbieding te wijzigen of de Overeenkomst te ontbinden.
De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden,
zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt, evenals de
medewerking van Opdrachtgever en relevante derden.
Genoemde levertermijnen gelden nooit als fatale termijnen, tenzij Partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
Contractduur en uitvoeringstermijn
De Overeenkomst eindigt wanneer de opdracht van Pantanova is voltooid, tenzij Partijen
een nieuwe opdracht overeenkomen.
Indien de Overeenkomst eindigt - om welke reden dan ook - eindigen gelijktijdig alle rechten
die Opdrachtgever genoot onder de Overeenkomst, waaronder - maar niet beperkt tot enig gebruiksrecht ten aanzien van de in deze Algemene Voorwaarden benoemde en
binnen deze context overige in redelijkheid denkbare voortbrengselen.
Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van
faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij, anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen, of indien de beslissende
zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts
geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald
in deze Algemene Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van
hetgeen Pantanova reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting. Bedragen die Pantanova vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen Pantanova ter uitvoering van de Overeenkomst reeds
naar behoren heeft verricht of geleverd blijven - met inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde - onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding
direct opeisbaar.
Opdrachtgever zal - voor zover mogelijk - onmiddellijk na het einde van de Overeenkomst
alle exemplaren van de onder Art. 9.1 opgesomde voortbrengselen die door Pantanova zijn
geleverd onder de Overeenkomst verwijderen van haar systemen en/of retourneren aan
Pantanova.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Pantanova schriftelijk in
gebreke te stellen.
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4.8

Op voorwaarde dat vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, kan de Overeenkomst
door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij ook
Pantanova de Overeenkomst niet of onvolledig uitvoert binnen de redelijke termijn die
Opdrachtgever Pantanova na afloop van de overeengekomen leveringsdatum is aangezegd.

Art. 5
5.1

Wijziging van de Overeenkomst
Wijzigingen of aanvullingen in de overeengekomen Dienst op verzoek van Opdrachtgever
kunnen slechts plaatsvinden met schriftelijke instemming van Pantanova.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen in onderling overleg de Overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
Pantanova is slechts aan een wijziging van de Overeenkomst gebonden indien Partijen deze
schriftelijk overeengekomen zijn.
Indien sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat de omvang van
de overeengekomen Dienst verandert, zullen de eventueel hieruit voortvloeiende extra
werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Pantanova die gelden op
het moment van uitvoering van de werkzaamheden.
Voor zover voor de Diensten een vaste prijs is afgesproken, informeert Pantanova
Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk over de financiële consequenties van de extra
werkzaamheden als bedoeld in dit artikel.
Opdrachtgever aanvaardt dat door aanvullingen of wijzigingen in de Overeenkomst het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van Pantanova en Opdrachtgever kunnen worden beïnvloed.
Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet,
dan vormt dit voor Opdrachtgever geen grond voor opzegging of ontbinding van de
Overeenkomst. Pantanova blijft de eerst begunstigde Partij voor uitvoering van meerwerk.

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

Art. 6
6.1

6.2

6.3
6.4

Verplichtingen van Opdrachtgever
Opdrachtgever dient kosteloos alle voor de uitvoering van de Overeenkomst door
Pantanova nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur,
programmatuur, materialen of medewerkers volledig, deugdelijk en tijdig aan Pantanova ter
beschikking te stellen en alle medewerking te verlenen, zowel vóór als tijdens de
Overeenkomst.
Opdrachtgever wordt geacht eveneens kosteloos alle voorzieningen te treffen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en daartoe de noodzakelijke
faciliteiten ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever dient Pantanova juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden
en de omstandigheden waaronder deze dienen plaats te vinden.
Indien Opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, is Pantanova gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of eventuele extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen volgens
de actuele gebruikelijke tarieven van Pantanova, onverminderd het recht van Pantanova om
enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht uit te oefenen.
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Art. 7
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
7.12
7.13

Art. 8
8.1

8.2
8.3

Prijs en Honorarium
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief de kosten die Pantanova in het belang
van de uitvoering van de Overeenkomst maakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven hebben voorcalculaties en begrotingen een
indicatief karakter en hieraan kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend.
Alleen wanneer Partijen zulks zijn overeengekomen, is Pantanova verplicht om
Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
Pantanova zal Opdrachtgever op de voor haar gebruikelijke wijze - en anders op basis van
aanvullende afspraken - inzicht verschaffen in de verrichte werkzaamheden, tijdbesteding
en kosten ten behoeve van Opdrachtgever.
Partijen kunnen voor aanvang van de werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen.
Indien geen vast honorarium is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op
grond van werkelijk bestede tijd, berekend volgens het alsdan overeen te komen
uurtarief, tarief per dag of dagdeel, en bij gebreke hiervan volgens de actuele tarieven
die Pantanova hanteert.
Pantanova is gerechtigd het door Opdrachtgever aan haar verschuldigde honorarium vooraf
of periodiek aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Indien na het verstrijken van deze termijn door Pantanova nog geen (volledige) betaling is
ontvangen, is Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en
ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
Indien sprake is van meer dan een Opdrachtgever binnen dezelfde Opdracht, is iedere
Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings-)verplichtingen
uit de Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan Pantanova de vordering uit handen geven. Alsdan komen alle door
Pantanova gemaakte kosten gemaakt in verband met te late betalingen, zoals proceskosten
en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van Opdrachtgever, hieronder
inbegrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 10 (tien) procent van het
factuurbedrag met een minimum van €uro 250,- (tweehondervijftig) exclusief btw.
Klachten met betrekking tot facturen en/of de Diensten van Pantanova schorten de
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
Pantanova is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat
Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
Betaling
Facturering geschiedt op basis van de door Pantanova opgestelde en door Opdrachtgever
ondertekende offerte, of anderzins bevestigde goedkeuring of Overeenkomst, zoals
begrepen onder Art. 3.
Facturering volgt zoals bepaald in Art. 8.3 na ondertekening van de offerte of bevestiging
van de opdracht, tenzij de Overeenkomst anders vermeldt.
Indien betaling is fases is overeengekomen, vindt deze plaats met respect voor de
overeengekomen betaaldata in 3 (drie) tranches: 40 (veertig) procent van het
bevestigde offertebedrag bij vooruitbetaling, 40 (veertig) procent op de geoffreerde
tweede betaaldatum en 20 (twintig) procent op de overeengekomen derde betaaldatum.
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8.4

8.5
8.6
8.7

Art. 9
9.1

9.2

9.3

9.4

Alle betalingen van Opdrachtgever aan Pantanova dienen te zijn voldaan binnen
14 (veertien) dagen na de overeengekomen betaaldata - dan wel de op de factuur vermelde
datum - zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op het door
Pantanova aangegeven IBAN (International Bank Account Number).
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 (veertien)
dagen, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever
zijn de vorderingen van Pantanova op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
IE-rechten
Alle IE-rechten op de door Pantanova bij de Dienst gebruikte en/of ontwikkelde adviezen,
stukken, materialen, modellen, technieken, instrumenten, software, andere gebruikte
hulpmiddelen zoals
domeinnamen en hiermee verwante rechten en kowhow,
auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten,
databankrechten
evenals modelrechten en naburige rechten, berusten blijvend bij Pantanova of diens
licentiegevers, ongeacht of Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of
aanschaffen ervan door Pantanova.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pantanova is Opdrachtgever niet
gerechtigd tot openbaarmaking van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde
voortbrengselen, de welke in Art. 9.1 de opgesomde voortbrengselen in het bijzonder.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan
Opdrachtgever toekomend gebruiksrecht is steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar en
niet-sublicentieerbaar.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke
karakter dan wel betreffende IE-rechten uit de in Art. 9.1 opgesomde voortbrengselen te
verwijderen of te wijzigen.

Art. 10 Aansprakelijkheid
10.1
De aansprakelijkheid van Pantanova voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering
van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig handelen of nalaten door
Pantanova, is beperkt tot de vergoeding van directe schade.
10.2
De aansprakelijkheid van Pantanova voor directe schade per gebeurtenis is niet hoger dan
het totale bedrag dat door de verzekeraar van Pantanova aan Pantanova is uitgekeerd, en
in ieder geval nooit hoger dan het totale bedrag dat Opdrachtgever aan Pantanova uit
hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de 6 (zes) kalendermaanden voorafgaand aan
die gebeurtenis (exclusief btw). De totale aansprakelijkheid van Pantanova kan echter in
geen geval hoger zijn dan €uro 5.000 (exclusief btw).
10.3
Een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis.
10.4
Pantanova neemt de vereiste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden, maar is
in geen geval aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatigheden van deze
derden.
10.5
De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval
Pantanova aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet
deugdelijk functioneren van door Pantanova bij de uitvoering van de Overeenkomst
gebruikte apparatuur, software of andere zaken.
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10.6
a:
b:

c:

d:

10.7

10.8

10.9

‘Directe schade’ benoemd in Art. 10.1 betekent uitsluitend:
Zaakschade;
Redelijkerwijs gemaakte onkosten die Opdrachtgever zou moeten maken om ervoor te
zorgen dat de prestaties van Pantanova in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;
deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door
Opdrachtgever is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde
rechter ten behoeve van Opdrachtgever ex-artikel 6:265 BW);
Redelijkerwijs door Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de
schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de
zin van deze Overeenkomst;
Redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover
Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de
directe schade in de zin van de Overeenkomst.
Pantanova is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in
Art. 10.6, waaronder gevolgschade verband houdend met de Overeenkomst. Hierin
begrepen - zonder enige beperking - winstderving, omzetderving, verlies van verwachte
besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen. Zoals verlies van goodwill of goede
naam of andere incidentele, indirecte schade, dan wel een vergoeding van welke aard
dan ook, ongeacht de vraag of Opdrachtgever Pantanova in kennis heeft gesteld van enig
voorval dat leidt tot wat als niet-directe schade wordt aangemerkt.
Pantanova is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij
is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
of ondeugdelijke materialen.
Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens Pantanova tot vergoeding van schade vervalt
na afloop van 6 (zes) kalendermaanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te zijn ontdekt, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn een rechtsvordering tegen
Pantanova heeft ingesteld.

Art. 11 Geheimhouding
11.1
Met het aangaan van enige Overeenkomst verplichten Partijen zich tot geheimhouding van
alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
verstrekkende Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2
Vertrouwelijke informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze
verstrekt is en zal niet aan derden worden getoond, bekendgemaakt of anderszins
beschikbaar worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3
Partijen nemen alle noodzakelijke maatregelen om het vertrouwelijke karakter van de
informatie te beschermen, op dezelfde manier en tot hetzelfde niveau als de eigen
vertrouwelijke informatie.
Art 12
12.1

Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij hiertoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.
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12.2

12.3
12.4

Aanvullend op hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt begrepen,
wordt onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pantanova redelijkerwijs geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Pantanova niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen binnen het bedrijf van Pantanova worden beschouwd als inbegrepen.
Pantanova heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Pantanova zijn verplichtingen had moeten
nakomen.

Art. 13 Diversen
13.1
De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en ieder gebruik van de Dienst worden
beheerst door het Nederlands recht.
13.2
Elk geschil dat zich voordoet, of verband houdt met de interpretatie en/of toepassing van
de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, zal primair worden beslecht door
arbitrage in Den Haag in overeenstemming met de Regels van het Nederlands Arbitrage
Instituut (N.A.I.)
13.3
In tweede instantie worden geschillen tussen Pantanova en Opdrachtgever in verband met
de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde rechter
in het arrondissement Zuid-Holland, locatie Rotterdam.
13.4
Indien de beoordeling van een geschil hierom vraagt, kan Pantanova instemmen met een
behandeling in een ander arrondissement, op voorwaarde van overleg met Opdrachtgever.
13.3
Pantanova blijft steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of
het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Art. 14 Wijziging Algemene Voorwaarden
14.1
Pantanova behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te
vullen.
14.2
Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
14.3
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten zoals bepaald in
Art. 2, met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na schriftelijke
bekendmaking van de wijziging.
14.4
Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is
hij als Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum
van de Algemene Voorwaarden, of binnen 7 (zeven) dagen na de ontvangstdatum van de
wijziging indien deze datum ligt na de kenbaar gemaakte ingangsdatum van wijziging.
14.5
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer (sub)artikelen van deze Algemene
Voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
14.6
Alsdan treden Pantanova en Opdrachtgever in overleg om nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige - dan wel vernietigde bepalingen - overeen te komen, waarbij
de bestaande context van deze Algemene Voorwaarden in acht zal worden genomen.
*****
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Uittreksel Handelsregister Kamer
van Koophandel

KvK-nummer 55184626
Pagina 1 (van 2)
De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.
Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
Hoofdvestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummers

Pantanova B.V.
Pantanova Sourcing
25-04-2012 (datum registratie: 25-04-2012)
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
SBI-code: 46901 - Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
2

Werkzame personen

000024865281
Pantanova B.V.
Huub van den Brulestraat 50, 3065PG Rotterdam
Postbus 8082, 3009AB Rotterdam
0102889990
0650275700
factuur@pantanova.nl
admin@pantanova.nl
25-04-2012 (datum registratie: 25-04-2012)
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
SBI-code: 46901 - Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
Het organiseren van biomassateelt. Bedrijfsadviesbureau voor de ketenontwikkeling
en realisatie van innovatieve agrarische productie. Overige diensten alsmede grooten tussenhandel handel gericht op versterking van de biocirculaire economie.
Productie van Cannabis sativa (industrialis), alsmede hiervoor de verwerking,
marketing en voornoemde handelsactiviteiten.
1

Bestuurder
Naam
Bezoekadres

Daglicht Holding B.V.
Huub van den Brulestraat 50, 3065PG Rotterdam

E-mailadressen
Datum vestiging
Activiteiten

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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Onderneming
Handelsnamen

851599084
Besloten Vennootschap
Pantanova B.V.
Rotterdam
25-04-2012
25-04-2012
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 24-05-2018.
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Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

55184243
25-04-2012 (datum registratie: 25-04-2012)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de
betreffende vestiging(en).

Bezoekadres

000029566843
Pantanova B.V.
Pantanova Sourcing
IJsselburcht 3, kamer 16, 6825BS Arnhem
Uittreksel is vervaardigd op 13-07-2018 om 13.30 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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Vestiging(en)
Vestigingsnummer
Handelsnamen

