
 

 

 

  
VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
 
 
1.a.  Deze voorwaarden zijn als uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen van toepassing op alle aanbiedingen  
        onzerzijds – en alle overeenkomsten met – en de daaruit voortvloeiende leveringen aan - werkzaamheden voor  
        – en/of  betaling van onze   cliënten.       
1.b.  Afwijkingen onzerzijds van deze voorwaarden ten gunste van onze cliënten brengen nimmer mede een                        
        onzerzijds terzijde stellen of afstand doen van deze  voorwaarden in andere gevallen. 
1.c.  Afwijkingen onzerzijds van deze voorwaarden zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover  
        uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd. 
1.d.  Overeenkomsten en/of andere afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel – dit zijn zij die in het  
        Handelsregister niet als vertegenwoordigingsbevoegd zijn ingeschreven – verbinden ons slechts indien en voor    
        zover ons nader schriftelijk zijn bevestigd. 
1.e.  In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met die van onze cliënten, gelden deze voorwaarden. 
 
2.a   Alle aanbiedingen zijn onzerzijds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2.b.  Vermelding daarop onzerzijds maten en gewichten, zomede afbeeldingen en/of tekeningen en dergelijke                  
        specificaties, moeten worden beschouwd als bij benadering aangegeven, c.q. verstrekt.       
2.c.  Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt, danwel daarnaar wordt verwezen, dienen  
        die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn deze niet bepalend voor de te leveren  
        samenstelling en/of  kwaliteit. 
2.d.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, hebben wij het recht om zaken van (een)  andere  
        fabriek(en) te leveren, mits gelijkwaardig aan de gekochte zaken. 
 
3.a.  De overeenkomst komt tot stand wanneer wij binnen acht dagen, nadat wij de opdracht tot levering hebben  
        ontvangen, deze bevestigen, danwel met de  uitvoering van de opdracht beginnen. 
3.b.  Indien ter bevestiging van een overeenkomst door  ons een orderbevestiging aan de cliënt wordt gezonden,  
        wordt deze orderbevestiging geacht de enige juiste weergave van het overeengekomene te bevatten, tenzij de  
        cliënt binnen acht dagen na verzending daarvan, de inhoud ervan, bij aangetekend schrijven, bij deurwaarders- 
        exploit, als post met ontvangstbevestiging, danwel per telefax heeft ontkend. 
3.c. Voor speciaal aangemaakte produkten behouden wij ons  het recht voor 10% meer of minder te leveren. Bij uw 
        opdrachten, gelieve u hiermede rekening te houden. 
 
4.a.  Levering geschiedt op de plaats, bij overeenkomst bepaald. Is geen plaats bepaald, dan geschiedt de   
        levering “af-fabriek” of  “af-magazijn”, danwel  iedere andere plaats, waar onze zaken zijn opgeslagen. Het risico   
        van de zaken – ook indien het een soort zaak betreft – onder welk risico mede zijn begrepen schade als  
        transport, brand-, waterschade, diefstal of verduistering, is vanaf het  moment van het sluiten der overeenkomst  
        voor de cliënt, zomede de kosten van de eventuele verzekering dezer zaken. 
4.b.  Onder levering “af-fabriek” c.q. “af-magazijn” c.q.iedere andere plaats waar onze zaken zijn opgeslagen  wordt  
        verstaan: levering op de  aangegeven plaats.    
4.c.  Onder levering “franco-werk” of  “aan-het-werk”  wordt verstaan: levering middels het van ons afkomstige  
        transportmiddel op de verharde – althans behoorlijk berijdbare weg – zo dicht mogelijk bij het werk. De lossing  
        zal terstond geschieden door en voor rekening van de cliënt. Wachttijden langer dan normale lostijden worden  
        steeds door ons aan de cliënt in rekening gebracht. De ontvanger is verplicht terstond na de lossing het  
        vervoeradres c.q. de afleveringsbon voor ontvangst af te tekenen. 
  
 5.a. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn voor ons steeds bij benadering vermeld en zullen   
        nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij  
        niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk bij aangetekende brief, als post met ontvangstbe-  
        vestiging danwel per telefax in gebreke te worden gesteld. Leveringen voor de overeengekomen levertijd  
        alsmede levering bij gedeelten moeten door de cliënt worden aanvaard. Dit geldt ook voor leveringen bij afroep. 
5.b   De cliënt is verplicht binnen twee weken na het  sluiten der overeenkomst c.q. na de verzending der  
        orderbevestiging de afroeptermijnen schriftelijk nauwkeurig aan te geven, indien op afroep is verkocht. Indien  
        zulks niet geschiedt, danwel indien geen afroep dienovereenkomstig plaatsvindt, zijn wij gerechtigd – na  
        ingebrekestelling – de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of geheel of gedeeltelijk voor  
        ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te vorderen, onverminderd en ons recht om nakoming en/of   
        schadevergoeding te vorderen. 
 
6.a.  Indien voor of tijdens de uitvoering ener overeenkomst blijkt, dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor ons  
        ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel door overmacht of van buiten komende oorzaken of  
        omstandigheden, welke ons niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het  
        aangaan der overeenkomst was te voorzien, hebben wij het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding 
        gehouden te zijn, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst voor ontbonden te  
        verklaren. 
6.b.  Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen en/of  - belemmeringen, zoals  
        stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstaking,  
        uitsluitingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar in Nederland of elders, nagenoeg alle algemene ziekten van onze  
        werknemers, in- of uitvoerverboden, belemmerende of bezwarende bepalingen van enige overheid in  
        Nederland of elders, niet of niet-tijdige levering van goederen door onze leverancier en verder in het  
        algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten onze controle of  
        zeggenschap vallen. 
 
7.a.  Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van grondstoffen, materialen, vervoerskosten,  
        lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen en verdere prijsbepalende 



 

 

 

        factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst. 
7.b.  Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in lid I van dit artikel aangegaan 
        optreedt – ook al geschiedt zulks ten gevolge van  omstandigheden, bij het afsluiten der overeenkomst 
        voorzien of voorzienbaar – hebben wij het recht te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de  
        cliënt in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade 
        gehouden te zijn.        
 
8.     Garantie op de door ons geleverde zaken wordt slechts verleend, indien en voor zover bepaaldelijk 
        schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door ons verleend en strekt nooit verder dan de garantie, 
        zoals deze door de producent c.q. importeur c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt       
        gegeven. De garantie wordt slechts verleend op  eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling  
        van door ons vervaardigde materialen en producten strekt zich slechts tot het kosteloos herleveren der 
        ondeugdelijke zaken. De garantie vervalt indien de door ons geleverde zaken onoordeelkundig zijn       
        behandeld en/of verwerkt. 
 
 9.    Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect door de cliënt of diens personeel geleden 
        schade ontstaan door niet-tijdige levering der zaken. 
 
10. De cliënt is gehouden terstond ongevraagd bij de levering van de zaken onzerzijds tot keuring daarvan 
        over te gaan. Alle aansprakelijkheid onzerzijds voor de door ons geleverde zaken is uitgesloten, indien niet  
        binnen acht dagen na levering, reclames dienaangaande zijn ontvangen, tenzij het betreft een garantiedatum  
        als bedoeld   in artikel 8. Van reclame is slechts sprake, indien deze schriftelijk bij aangetekend schrijven, bij    
        deurwaardersexploit, als post met ontvangstbevestiging  danwel per telefax is geschied. 
 
11. Reclames, claims of garantieclaims geven onze cliënt het recht de nakoming zijner verbintenis(sen) op te    
        schorten of achterwege te laten, uitsluitend en alleen wanneer er sprake is van een ernstige nalatigheid  
        onzerzijds en dan nog slechts evenredig aan de nalatigheid onzerzijds. Nimmer kan gedeeltelijke nalatigheid 
        onzerzijds leiden tot volledige opschorting van enigerlei verbintenis door onze cliënt. 
 
12. Indien de cliënt het niet eens is met onze factuur dienen klachten terzake schriftelijk te worden  ingediend bij 

ons bij aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploit, als post met ontvangstbevestiging, danwel per telefax 
en wel uiterlijk binnen acht dagen na verzending daarvan, bij gebreke  waarvan de cliënt zijn recht te 
protesteren dienaangaande heeft verloren en geacht wordt zich daarmede verenigd te hebben. 

 
13. Onze cliënten zijn gehouden tot betaling van een rente van 1 % per maand over alle bedragen die niet 

binnen de door ons gestelde betalingstermijn zijn voldaan. Is geen betalingstermijn gesteld, dan dienen  de 
zaken direct bij levering te worden betaald. 

 
14. Zolang de cliënt terzake van een overeenkomst aan ons niet het uit dien hoofde verschuldigde volledig heeft 

voldaan, blijven de geleverde zaken voor rekening en voor risico van de cliënt, hetzij verwerkt 
hetzij onverwerkt, ons eigendom en zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd bedoelde zaken 
(onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen, in welk geval wij dan het recht hebben om 
alsdan de overeenkomst voor ontbonden te verklaren, alles onverminderd ons recht tot vordering van 
vergoeding van schade, als gederfde winst en kosten. 

 
15. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de cliënt zekerheid te verlangen – van aard en omvang als door ons te 

bepalen – voor de richtige nakoming van de betalingsplichten van de cliënt jegens ons, zowel voor als na de 
nakoming onzerzijds van de betreffende overeenkomst.  
Bij gebreke van het verschaffen door de cliënt van de gevraagde zekerheid, zijn wij gerechtigd – ná 
ingebrekestelling – de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren en/of 
schadevergoeding te eisen, onverminderd ons recht om nakoming door de cliënt te vorderen. 

 
16. Indien een cliënt die bij ons is geregistreerd onder een bepaald debiteurennummer of naam de rechtsvorm van 

zijn bedrijf wijzigt of in deze rechtsvorm door andere omstandigheden als overlijden een wijziging is gekomen, 
zijn zowel het bedrijf onder de oude als onder de nieuwe rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden 
die ieder van hen heeft of zou hebben jegens ons. Iedere cliënt is bij wijziging van rechtsvorm verplicht om ons 
daarvan mededeling te doen. 

 
17.  De verzending en eventuele inklaring van zaken wordt door ons als lasthebber van de cliënt verzorgd.  

 De kosten van de verzending alsmede van de inklaring zijn  voor rekening van de cliënt. 
 
18.a. In geval de cliënt niet aan zijn betalingsver plichtingen overeenkomstig de betalingsvoorwaarden 
         voldoet, danwel in het geval de cliënt op enigerlei andere  wijze jegens ons zijn verbintenis(sen) niet, niet-tijdig     
         of  niet-behoorlijk nakomt, is hij alsdan van rechtswege in  gebreke en gehouden boven het uitdien hoofde 

verschuldigde, tot betaling aan ons van alle te dier zake  door ons gemaakte kosten tot het verkrijgen van 
betaling en/of vergoeding, zowel de kosten die door de rechter plegen te worden geliquideerd, als de 
buitengerechtelijke kosten. 

18.b. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de cliënt  in ieder geval verschuldigd, waarin wij ons voor de  
         invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. 
18.c. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de de hoofdsom en/of het belang, met een  
         minimum van Euro 340,--  exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Uit het enkele feit, 
         dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van een derde terzake alhier vermeld, blijkt de grootte van  
         en de gehoudenheid tot betaling van de buiten  gerechtelijke incassokosten. 
18.d. In ieder geval van faillissementsaanvrage door ons, is de cliënt buiten de hoofdsom, rente en buiten- 
         gerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd. 



 

 

 

 
 
18.e. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en  
         en vervolgens van de opeisbare facturen die het  langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij  
         dat de voldoening betrekking heeft op een latere  factuur. 
 
19.  Alle geschillen, voortvloeiende uit de rechtsverhoudingen tussen partijen, worden door de rechter  met  

uitsluiting van iedere rechter, gebruikt voor de bevoegde rechter van het rechtsgebied waartoe Best  
behoort. 
 

20.  Deze voorwaarden zij gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch    
         d.d. 7 mei 1992.     

 


