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1.

In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever mede verstaan koper onder het geven en aannemen van
een opdracht respectievelijk kopen en verkopen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
behoudens wijzigingen, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Een verwijzing door
de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij wij dit uitdrukkelijk en
schriftelijk bevestigen.

2.

Een koper, die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van ons heeft gekocht, wordt verondersteld ook
bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail opgegeven orders
stilzwijgend met de toepasselijkheid dezer voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige
order schriftelijk is bevestigd.

3.

Onze aanbiedingen en prijscouranten zijn vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk anders vermelden.
Bestellingen zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Aanvullingen,
wijzigingen of afspraken, ook met onze vertegenwoordigers, zijn niet van kracht zonder onze
schriftelijke bevestiging.

4.

Behoudens uitdrukkelijke afspraak leveren wij gewone handelskwaliteit. Eventueel verlangde
bijzondere kwaliteiten dienen bij een bestelling uitdrukkelijk te worden vermeld. Afbeeldingen,
beschrijvingen, maten en gewichten, voorkomend in onze catalogi, prijscouranten en aanbiedingen, zijn
voor ons niet bindend.
Adviezen onzerzijds omtrent toepassing van het door ons geleverde zijn vrijblijvend en leiden niet tot
aansprakelijkheid onzerzijds door de (wijze van) toepassing van het geleverde.

5.

Elke koopovereenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde, dat uit door ons te winnen
inlichtingen een voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt. Wij zijn steeds gerechtigd, ook na
gedeeltelijke uitvoering, voor verdere levering, van de koper een zekerheidsstelling voor de tijdige en
algehele voldoening van zijn verplichtingen te vorderen.

6.

Al onze prijzen zijn in Euro’s, indien niet anders overeengekomen, inclusief verpakking, af magazijn of
bij koop op aanvoer, af fabriek. Leveringen boven een in de prijslijst vermeld bedrag geschieden franco
huis. Voor leveringen beneden dat bedrag worden door ons vrachtkosten berekend, ook indien de
goederen door onszelf worden bezorgd.

7.

De levertijd geldt bij benadering, overmacht en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Bij
aanbrenging van een tussentijdse wijziging in de order wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op verandering van de betalingsvoorwaarden, korting,
schadevergoeding of schadeloosstelling, noch op intrekken van de order.

8.

Wij zijn gerechtigd stijgingen in de prijzen, die door onze leveranciers na het afsluiten van de betrokken
order in rekening worden gebracht, aan onze afnemers door te berekenen.

9.

Voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen gaan onze garantie en aansprakelijkheid
niet verder dan waarvoor door onze leveranciers wordt ingestaan. Onze garantie omvat in dat geval
slechts het gratis door ons doen herstellen van die onderdelen, waarvan gedurende de garantietermijn
door ondeugdelijkheid van materiaal of constructie enig gebrek mocht ontstaan, indien dit onverwijld te
onzer kennis wordt gebracht en het onderdeel vrachtvrij aan ons wordt toegezonden, een en ander indien
en voor zover de desbetreffende fabrikant tot deze herlevering en/of reparatie bereid is en de kosten
ervan voor zijn rekening wil nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke bij de toepassing

van onze producten kan ontstaan, noch voor schade door te late levering, bedrijfsstilstand, montage of
demontage, winstderving of anderszins.
De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van het feit, dat goederen, waarop onze
garantie betrekking heeft, nog niet zijn hersteld of vervangen.
Van defecten, tengevolge van onoordeelkundige behandeling en andere buiten het geleverde liggende
factoren en/of van buitenaf op het geleverde inwerkende omstandigheden, alsmede voor die gevallen
waarvan de oorzaak niet duidelijk door de koper kan worden aangetoond, en ingeval de koper zelf
reparaties en/of reparaties en/of veranderingen aan het geleverde aanbrengt, vervalt de garantie en
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Op reparatie wordt geen garantie verstrekt; vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
10.

Het vervoer geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper. Behoudens bijzondere afspraak
bepalen wij het vervoermiddel.

11.

Wij verzekeren het transport alleen dan, indien de koper zulks uitdrukkelijk heeft bedongen.
De kosten der verzekering zijn voor rekening van de koper.

12.

Reclames betreffende de kwaliteit van de door ons geleverde goederen moeten binnen acht dagen
na ontvangst daarvan schriftelijk bij ons worden ingediend. Reclames kunnen nimmer in behandeling
worden genomen, indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, verkocht of verbruikt.

13.

Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestellingen is
geheel voor de koper.

14.

De eigendom van het door ons geleverde gaat pas door de volledige betaling van alle, ook van vóór
en nà de betreffende koop ontstane andere vordering, ongeacht de oorzaak waaruit deze vorderingen
zijn ontstaan, van ons op de koper over. Indien onze kopers bij ons op rekening kopen, worden zij
geacht met ons in rekening-courantverhouding te staan en blijven alle leveringen ons eigendom, totdat
het saldo van de rekening aan ons is voldaan. Tot aan het tijdstip van betaling is de koper gehouden de
geleverde goederen op te slaan op een wijze, die het als ons eigendom kenbaar doet zijn.

15.

Behoudens andersluidende afspraak dient de betaling, ook in geval van deellevering, te geschieden
binnen dertig dagen na ontvangst der goederen, tenzij wij bij het aangaan der transactie onmiddellijke
betaling hebben bedongen. Indien op een factuur door ons twee procent kredietbeperking is berekend,
kan deze bij betaling binnen dertig dagen van het totaalbedrag worden afgetrokken. Indien tevens een
bedrag voor betalingskorting op de factuur is vermeld, kan dit bedrag eveneens in mindering worden
gebracht, indien de factuur binnen acht dagen wordt voldaan.
Wij zijn gerechtigd elektronisch te factureren voor geleverde diensten en/of producten. Bij acceptatie
van deze algemene voorwaarden gaat opdrachtgever akkoord met het elektronisch ontvangen van
facturen.
Na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen is het factuurbedrag volledig terstond
opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Tevens is de koper in dat geval, zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist, een rente van één procent per maand over het openstaande
factuurbedrag aan ons verschuldigd, een gedeelte van een maand daarbij voor een gehele gerekend.
Als datum van betaling geldt de dag waarop de betaling in onze kas is gestort dan wel wij van de bank
of postbank bericht van bijschrijving van de betaling hebben ontvangen.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door ons te maken om tot inning van het
factuurbedrag te geraken, komen ten laste van de nalatige debiteur. In de buitengerechtelijke kosten zijn
begrepen alle kosten, die ons in rekening worden gebracht door onze advocaten, procureurs,

deurwaarders, en ieder ander van wie wij ons bedienen voor de invordering van een factuurbedrag.
Deze kosten worden vastgesteld op tenminste tien procent van het openstaande factuurbedrag ingeval de
opdrachtgever onmiddellijk na sommatie door onze juridische adviseur betaalt. Voert de opdrachtgever
verweer en wordt hij desondanks uiteindelijk geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, dan zijn
tevens alle door ons te maken kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en anderen voor rekening
van de opdrachtgever. Naast voornoemde kosten is in het geval van faillissementsaanvrage van de
opdrachtgever deze ook bij betaling van de hoofdsom, rente en invorderingskosten, de kosten van de
faillissementsaanvrage verschuldigd.
16.

Onverminderd het bepaalde in het vorenstaande zullen wij het recht hebben overeenkomsten
met onze opdrachtgevers geheel, of voor zover deze nog niet waren uitgevoerd, gedeeltelijk te
annuleren en zulks door een eenvoudige mededeling aan de koper, zonder dat gerechtelijke tussenkomst
is vereist, indien de opdrachtgever het door hem verschuldigde niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt dan wel indien hij liquideert, surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt
verklaard en onder beheer wordt gesteld, alles onverminderd ons recht om ook in dat geval vergoeding
van de schade te vorderen, die wij dientengevolge lijden.

17.

Op alle transacties zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.
Alle geschillen, die ontstaan uit of naar aanleiding van door ons gesloten overeenkomsten, zullen bij
uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij wij de voorkeur mochten geven
aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van onze opdrachtgever is
gelegen.

