Algemene voorwaarden
Artikel 1. OFFERTES
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en bestellingen zijn eerst definitief wanneer
deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

Artikel 2. PRIJSVERHOGINGEN
Door de Verkoper bevestigde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de verkoop geldende
grondstoffenprijzen, prijzen van hulpstoffen, lonen en salarissen, sociale lasten,
vervoerskosten, belastingen, valuta-verhoudingen enzovoorts. Indien één of meerdere van de
in dit artikel bedoelde samenstellende delen vóór of tijdens de uitvoering van de
overeenkomst, doch na het tot stand komen daarvan een verhoging ondergaan, heeft Verkoper
het recht om de uit zodanige verhoging voortvloeiende kosten aan Koper door te berekenen.

Artikel 3. PRIJZEN
De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in
EURO’S.

Artikel 4. TRANSPORT
Tenzij “af werkplaats” wordt geleverd zullen de wijze van transport en van verpakking door
de Verkoper worden bepaald, behalve wanneer de Koper specifieke wensen omtrent één en
ander aan de Verkoper heeft kenbaar gemaakt. Eventueel met die wensen gepaard gaande
extra kosten zijn voor rekening van de Koper. Voorzover er op de Verkoper enigerlei vorm
van aansprakelijkheid rust ter zake van het transport is deze beperkt tot de vergoeding welke
transportassuradeuren verstrekken.

Artikel 5. UITVOERING WERKZAAMHEDEN
In het geval van levering van materialen door de Koper is de Verkoper, behoudens ingeval
van door Koper te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van de Verkoper, niet aansprakelijk
voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en
kunnen de kosten van opslag van materialen en de daarover te voeren administratie en
controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van
een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt
beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling
plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “BETALING”.
Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een
opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte
kosten in rekening worden gebracht.

De Koper geeft Verkoper enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn
geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de Koper de Verkoper bij het geven van de
opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door
Verkoper schriftelijk is bevestigd.
Het eventueel door Verkoper te verwerken of in te bouwen materiaal dient tijdig en franco te
worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de
gemaakte vrachtkosten aan de Koper in rekening gebracht, onverminderd het recht van
Verkoper een niet-franco zending te weigeren.
Verkoper is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de Koper de opdracht of onderdelen
daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden,
indien zulks naar de mening van de Verkoper een goede of efficiënte uitvoering van de
opdracht bevordert.
Indien tijdens de uitvoering van een door Verkoper aangenomen opdracht blijkt dat ten
gevolge van aan Verkoper onbekende omstandigheden of overmacht de opdracht niet
uitvoerbaar is, heeft Verkoper het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd,
dat uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte
meer- of minderkosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de Koper gehouden is
de Verkoper reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 6. MEER- EN MINDERWERK
Bij meerdere of mindere levering dan overeengekomen, van materiaal en/of arbeid, is de
overeengekomen eenheidsprijs voor de Verkoper niet bindend; evenmin de eenheidsprijs van
een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een in gemeenschappelijk overleg
te bepalen prijs.

Artikel 7. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Verkoper en/of Koper onafhankelijke
omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de
Koper niet meer van de Verkoper kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder
geval begrepen:
werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen
c.q. onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij onderleveranciers,
alsmede wanprestaties gepleegd door onderleveranciers. Indien de overmacht naar het oordeel
van Verkoper van tijdelijke aard is, heeft deze het recht zijn prestatie op te schorten totdat de
overmachtsituatie is opgeheven.
De Koper is niet gerechtigd alsdan de overeenkomst op te zeggen dan wel te laten ontbinden.
Indien de Verkoper van oordeel is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal de
Verkoper zulks aan de Koper schriftelijk mededelen en zal de overeenkomst door die
schriftelijke mededeling zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, zonder dat de
Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8. RECHT VAN TERUGHOUDING
Op alle goederen van de Koper welke de Verkoper, anders dan ten aanzien van titel en
eigendom, onder zich heeft, heeft de Verkoper het recht van terughouding, zolang de Koper
niet aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan. Het risico van de onder dit recht
van terughouding vallende goederen blijft berusten bij de Koper.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID
De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
•
•
•

Onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander
doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven geschikt is
Onzorgvuldig gedrag van Koper en/of diens personeel en/of andere door de Koper
ingeschakelde personen
Schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van
derden als gevolg van gebruik van door de namens de Koper verstrekte gegevens,
zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijks. De Koper vrijwaart de Verkoper
ter zake.

De Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:
•
•
•

Verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud en dergelijke
Het niet waterdicht zijn van aangebrachte goederen en/of materialen
Werking van de ondergrond of gebreken daarin; verontreiniging of andere gebreken in
of aan door de Koper ter beschikking gestelde materialen

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de Koper of derden, buiten de
Verkoper om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden in opdracht of onder toezicht van een
door de Koper of diens opdrachtgever aangestelde deskundige laat verrichten.

Artikel 10. RECLAME
Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen 24 uur na aflevering
te geschieden. Reclames ter zake van facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk bij de Verkoper te zijn ingediend. Na het verstrijken van de termijnen van
respectievelijk 24 uur en 8 dagen wordt de Koper geacht het geleverde respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden alsdan door de Verkoper niet meer in
behandeling genomen. In het geval dat de reclames door de Verkoper gegrond bevonden
worden is de Verkoper uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder
dat de Koper daarnaast recht heeft op welke andere vergoeding dan ook.
De betalingsverplichtingen van de Koper worden door reclamering niet geschorst, terwijl de
Koper alsdan niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De door de Verkoper geleverde goederen blijven in eigendom totdat de Koper zich van zijn
betalingsverplichting jegens Verkoper volledig heeft gekweten. In geval van bewerking,
verwerking of vermenging van de geleverde goederen door of bij de Koper verkrijgt de
Verkoper het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane goederen dan wel van de
samengestelde goederen en wel voor de waarde van de geleverde goederen.

Artikel 12. BETALING
Tenzij met betrekking tot de betaling een andere afspraak is gemaakt dient betaling te
geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Korting c.q. schuldvergelijking is niet
toegestaan. Indien betaling niet binnen de in de eerste volzin van dit artikel vermelde termijn
heeft plaatsgevonden is de Koper van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling
niet vereist, terwijl alsdan door de verkoper een rentepercentage van 1,5% per maand aan de
koper in rekening wordt gebracht, waarbij ieder gedeelte van een maand geldt als een hele
maand. Iedere betaling door de Koper strekt primair tot voldoening van de door hem
verschuldigde interest, alsmede tot voldoening van de door de Verkoper gemaakte
invorderingskosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering.
Indien de Koper:
•
•
•

•

in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt,
dan wel er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
komt te overlijden;
overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds
bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn
bedrijf of
nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn
te voldoen;

dan heeft de Verkoper door het enkel plaatsvinden van één van bovenvermelde
omstandigheden het recht te zijner keuze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle
openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel 13. GESCHILLEN
De onderhavige voorwaarden, de door de Verkoper en de Koper gesloten overeenkomsten,
alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door Nederlands recht.
De door de Verkoper, ter afdwinging van zijn uit de overeenkomst en de onderhavige
voorwaarden voortvloeiende rechten, gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,

incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, komen voor
rekening van de Koper.
De incassokosten bedragen 15% van het door de Koper aan de Verkoper verschuldigde
bedrag met een minimum van € 225,00 exclusief BTW, waaronder eveneens valt te verstaan
de in artikel 12 genoemde rente.
Geschillen welke ontstaan tussen de Verkoper en de Koper naar aanleiding van de
onderhavige voorwaarden, de door de Verkoper en de Koper gesloten overeenkomsten,
alsmede de uitvoering daarvan, kunnen aan arbitrage worden onderworpen.

Artikel 14. DEPONERING
De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn aldus gedeponeerd d.d. 9 oktober 1996 bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam-Haarlem.

