
verschieten’ van privé naar zakelijk,
aldus de rechtbank. De arbiter is dan
ook buiten zijn opdracht getreden
door onderzoek te doen naar het be-
staan en de omvang van de door Y
aan die verrekening ten grondslag
gelegde geldleningen. Volgt partiële
vernietiging ex art. 1065 lid 5 Rv van
de beide arbitrale vonnissen met be-
trekking tot de overwegingen van de
arbiter inzake de verrekeningsbe-
voegdheid van de door Y gestelde
vorderingen op X.

P.L.F. Ribbers
UL
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worden ontbonden. Als de koper de
verkoper aanbeveelt over te gaan tot
een dekkingsverkoop en de koper
weet dat de verkoper die aanbeveling

opvolgt, dan moet dit gedrag van
partijen – gelet op de beginselen die
aan art. 8 CISG ten grondslag liggen –
zo worden begrepen dat partijen met
wederzijds goedvinden de overeen-
komst hebben ontbonden. Dit laat
onverlet dat mogelijk schadevergoe-
ding gevorderd kan worden op grond
van art. 75 CISG voor het verschil in
verkoopprijs, dat wil zeggen voor het
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overeengekomen verkoopprijs en de
prijs waarvoor de zaken zijn verkocht
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Tussen partijen is in geschil of de al-
gemene voorwaarden van eiseres van
toepassing zijn op de overeenkomst
en voorts of het forumkeuzebeding
al dan niet rechtsgeldig is overeenge-
komen. De betreffende overeenkomst
moet naar het oordeel van de recht-
bank worden gekwalificeerd als
enerzijds koop en anderzijds het ver-
lenen van diensten. Naar het oordeel
van de rechtbank bestaat het belang-
rijkste deel van de verplichtingen van
de leverancier (in dit geval eiseres) uit
het verlenen van diensten. Eiseres
stelt dat zij een specifiek product le-
vert en plaatst, namelijk een afdeksys-
teem voor een biogasinstallatie dat
eiseres zelf monteert en – naar haar
eigen stelling – zelf dient te monteren
op de biogasinstallatie. Het Weens
Koopverdrag is daarom, naar het
oordeel van de rechtbank, niet van
toepassing op grond van art. 3 lid 2
CISG. Of de algemene voorwaarden
van toepassing zijn, dient te worden
beoordeeld aan de hand van de
Rome I-verordening.
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HR 23 september 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2182 en
ECLI:NL:PHR:2016:505
(Grenkefinance/De Jongens vof)
Art. 81 Wet RO-zaak.
In deze zaak staat vast dat EenGroep
tijdens het verkoopgesprek een door
haar ingevuld (standaard)formulier
voor de leaseovereenkomst van
Grenke ter ondertekening aan De
Jongens vof heeft overhandigd. Vol-
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