
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Algemene leverings- en 

betalingsvoorwaarden 

Artikel 1: gelding 

1. Deze voorwaarden gelden voor al onze 

aanbiedingen, offertes en 

overeenkomsten waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn 

verklaard, voor zover van deze 

voorwaarden niet uitdrukkelijk en 

schriftelijk is afgeweken. De 

voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op al onze 

overeenkomsten waar voor de 

uitvoering daarvan derden zijn 

betrokken. 

2. De eventuele inkoopvoorwaarden of 

andere voorwaarden van de 

wederpartij worden uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

 

Artikel 2: aanbiedingen 

 

al onze aanbiedingen in welke vorm dan ook 

gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Een 

overeenkomst komt pas tot stand door 

uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van een 

opdracht of bestelling, dan wel doordat door 

ons een begin van uitvoering van een opdracht 

of bestelling is gemaakt. 

 

Artikel 3: prijzen 

 

Alle door ons genoemde prijzen in 

aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn 

steeds exclusief omzetbelasting, tenzij 

uitdrukkelijk anders is vermeld.  

 

De prijzen in aanbiedingen en overeenkomsten 

zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de 

aanbieding bekende prijsbepalende factoren. 

Wij zijn steeds gerechtigd om de prijzen aan te 

passen aan eventuele in het tijdvak tussen het 

sluiten van de overeenkomst en de levering 

c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze 

prijsbepalende factoren, zoals van 

grondstofprijzen, lonen, valuta, wisselkoersen 

en van overheidswege opgelegde heffingen. 

 

Artikel 4: eigendomsvoorbehoud 

1. De geleverde goederen blijven ons 

eigendom tot de koper aan al zijn 

verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst alsmede aan alle met 

de overeenkomst verband houdende 

vorderingen heeft voldaan. De koper 

draagt het risico en de 

aansprakelijkheid voor het geleverde 

vanaf het moment dat het hem ter 

beschikking is gesteld. Zolang de 

eigendom van de goederen niet op de 

koper is overgegaan mag deze de 

goederen niet verpanden of aan een 

derde enig ander recht daarop 

verlenen, behoudens voor zover dit uit 

de normale bedrijfsuitoefening van de 

koper of de normale verwerking van de 

2. goederen volgens hun bestemming 

volgt. 

3. De koper verplicht zich medewerking 

te verlenen bij alle maatregelen die wij 
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ter bescherming van ons 

eigendomsrecht met betrekking tot de 

goederen willen treffen. Indien derden  

 

enig recht op de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde 

goederen willen vestigen of doen 

gelden, is koper verplicht ons hiervan 

onmiddellijk in kennis te stellen. 

 

Artikel 5: overmacht 

Bij overmacht worden onze leverings- en 

andere verplichtingen opgeschort. Onze 

verplichtingen herleven pas indien de 

nakoming van onze verplichtingen 

redelijkerwijs weer mogelijk is.  

Met overmacht worden gelijk gesteld 

onvoorziene omstandigheden met betrekking 

tot personen en/of materiaal waarvan wij ons 

bij de uitvoering van de overeenkomst 

bedienen of plegen te bedienen, welke van dien 

aard zijn dat de uitvoering van de 

overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel 

dermate bezwaarlijk en/of onevenredig 

kostbaar wordt dat naleving van de 

overeenkomst in redelijkheid niet meer kan 

worden gevergd. Als zodanige omstandigheid 

gelden o.m.: overheidsmaatregelen, bedrijfs- 

verkeers en/of transportstoringen, storingen in 

de aflevering van gereed product, grondstoffen 

en/of hulpmiddelen, werkstakingen, 

uitsluitingen, belemmeringen door derden, door 

beide partijen onvoorziene technische 

complicaties, enz. 

Indien wij bij het intreden van de overmacht al 

gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben 

voldaan, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde 

afzonderlijk te factureren en is de koper  

gehouden deze factuur te voldoen als betrof 

het een afzonderlijke transacties. 

 

Artikel 6: reclames 

1. De koper dient, op straffe van verval 

van zijn recht tot vordering tot 

herstel/vervanging van het geleverde 

en zijn recht tot ontbinding van de 

overeenkomst, reclames omtrent het 

gewicht en of uiterlijk waarneembare 

gebreken schriftelijk (per telegram, per 

fax of per email) binnen 24 uur na 

ontvangst van de goederen aan de ons 

mee te delen. 

2. De koper dient, op straffe van verval 

van zijn recht tot vordering tot 

herstel/vervanging van het geleverde 

en zijn recht tot ontbinding van de 

overeenkomst, reclames omtrent 

andere dan de in lid 1 genoemde 

gebreken binnen bekwame tijd nadat 

de koper het gebrek heeft ontdekt of 

redelijkerwijs had behoren te 

ontdekken schriftelijk aan ons mee te 

delen. De koper heeft geen recht op 

reclame bij een regulier 

gewichtsverlies welke het gevolg is 

van indroging en afhankelijk van de 

aard van het product, de binnen de 

branche gangbare normen niet te 

boven gaat. 

3. Het in behandeling nemen van een 

reclame laat de betalingsverplichting 

van koper onverlet. 
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4. Ieder recht op reclame vervalt indien 

de goederen zijn verwerkt, ontdooid, 

omgepakt, of indien op enige andere 

wijze de oorspronkelijke staat van de 

goederen is gewijzigd. 

5. Aan ons moet de gelegenheid worden 

geboden elke reclame op zijn juistheid 

te controleren. 

 

Artikel  7: aansprakelijkheid 

1. Ten aanzien van de door ons geleverde 

goederen zijn wij niet aansprakelijk 

voor schade voorvloeiende uit de 

daarin voorkomende gebreken, 

behoudens voorzover die gebreken zijn 

te wijten aan opzet of grove schuld van 

ons. 

2. Aansprakelijkheid jegens derden, 

voorvloeiende direct of indirect uit de 

aanwezigheid en/of het gebruik van de 

door ons geleverde goederen is steeds 

voor rekening van de koper die ons 

zonodig terzake volledig zal vrijwaren. 

Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds 

beperkt tot de factuurwaarde van de door ons 

geleverde goederen. Voor handelen en/of 

nalaten van ondergeschikten of derden die wij 

voor de uitvoering van de overeenkomst of van 

een gedeelte daarvan inschakelen zijn wij in 

geen enkel opzicht aansprakelijk. 

 

Artikel 8: leveringstermijn 

Tenzij uit de aard van de overeenkomst blijkt 

dat levering op een bepaald overeengekomen 

tijdstip voor de koper essentieel is, zijn alle ons 

in offertes of opdrachtbevestigingen gegeven 

leveringstermijnen slechts indicatief en gelden 

nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding 

van de leveringstermijn dient de koper ons 

derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 9: betaling 

1. Betalingen dienen zonder afstrek of 

enige korting te gescheiden onder 

rembours of binnen 14 dagen na 

factuurdatum, een en ander door ons 

te bepalen. 

2. Door het enkele feit dat niet betaald is 

binnen 14 dagen na de aflevering van 

de goederen of de prestatie van de 

diensten, is de koper in verzuim, 

zonder dat enige ingebrekestelling of 

aanmaning heeft plaatsgevonden. Van 

betaling is pas sprake vanaf het 

moment dat wij de vrije beschikking 

hebben verkregen over het betaalde 

bedrag. 

3. Indien de koper niet binnen 

overeengekomen termijn betaalt is hij 

van rechtswege in verzuim en hebben 

wij, zonder enige ingebrekestelling het 

recht hem vanaf de vervaldatum der 

onbetaalde factuur of facturen een 

rente in rekening te brengen ten 

bedrage van 2% boven de wettelijke 

rente met een minimum 

rentepercentage van 12% per jaar over 

het factuurbedrag. 
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4. Alle door ons te maken 

buitengerechtelijke incassokosten 

komen voor rekening van de koper, 

met dien verstande dat deze minimaal 

€ 175,- zullen bedragen. De 

buitengerechtelijke incassokosten 

worden berekend over de te vorderen 

hoofdsom en wel als volgt: 

over de eerste € 3.000,- 15% 

over het meerdere tot € 6.000,- 10% 

over het meerdere tot € 15.000,- 8% 

over het meerdere tot € 60.000,- 5% 

over het meerdere boven € 60.000,- 3% 

Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent 

betalingscapaciteit van de koper, zijn wij 

bevoegd de levering van de goederen uit te 

stellen totdat de koper zekerheid voor de 

betaling heeft verschaft. De koper is tevens 

aansprakelijk voor de door ons door deze 

vertraagde aflevering geleden schade. 

 

Artikel 10: rechtskeuze 

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

 


