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1. Algemeen 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten en 
gedane aanbiedingen, tenzij en voor zover afwijkend schriftelijk is vastgelegd en bevestigd. 

 Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn nimmer op onze overeenkomsten van 
toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Offertes. 

 Al onze offertes zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dertig dagen geldig en 
vrijblijvend. 

3. Totstandkoming overeenkomsten. 

 Voor de bepaling van de inhoud van een overeenkomst is de bestelopdracht doorslaggevend. 

 Wijzigingen in de met ons gesloten overeenkomsten dienen schriftelijk te worden doorgegeven, 
doch gelden niet dan nadat zij door ons schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd. 

 Al onze overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de 
wederpartij naar onze beoordeling voldoende kredietwaardig is voor het nakomen van zijn 
financiële verplichtingen ter zake van deze overeenkomst. 

4. Prijzen. 

 Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld en exclusief omzetbelasting. Voor orders 
beneden een factuurbedrag van € 50,- wordt door ons een bijdrage in de verzendkosten van € 
7,50 in rekening gebracht. Leveringen geschieden af fabriek en goederen reizen voor rekening 
en risico van wederpartij, ook indien franco wordt geleverd. 

 Indien gedurende het tijdvak, liggende tussen de datum van de bestelopdracht en de feitelijke 
levering, verhogingen of toeslagen van kracht worden terzake van vracht- en douanetarieven der 
goederen en grondstoffen of indien overheidsmaatregelen worden getroffen die gevolgen 
hebben, welke niet als normale handelsrisico's zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd wederpartij 
dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen van de lopende bestellingen te berekenen. 

5. Betalingen 



 Betalingen dienen te zijn bij geschreven op onze bankrekening uiterlijk 30 dagen na 
factuurdatum. 

  Wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting. 

 Indien het volgens factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is 
voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, vanaf de 
factuurdatum aan ons een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het 
totaal nog openstaand bedrag van de factuur. 

 Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of een gedeelte daarvan aan 
derden ter incasso te geven, zijn alle daarmee verband houdende gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. Voor buitengerechtelijke kosten is 
wederpartij te allen tijde minimaal 20% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds 
verschuldigde rente verschuldigd. 

 Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde 
rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht 
op de oudste nog openstaande rekening. 

 Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd tot incasso. 

 Alle geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen 
heeft voldaan. 

6. Levertijd. 

 De door ons opgegeven levertijd geldt bij benadering en heeft geen bindende kracht, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 

 Slechts indien een levertijd schriftelijk als bindend is overeengekomen, is wederpartij gerechtigd 
de overeenkomst te ontbinden indien wij binnen deze termijn de bestelde goederen niet geleverd 
hebben. Indien echter nakoming redelijkerwijs nog mogelijk is dient wederpartij ons eerst een 
redelijke termijn te gunnen alsnog te leveren. 

 Indien geen levertijd schriftelijk als bindend overeengekomen is en wij deze levertijd onredelijk 
overschrijden, is wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en heeft wederpartij 
geen recht op schadevergoeding. 

7. Overmacht 

 Indien wij door overmacht niet in staat zijn deze overeenkomst redelijkerwijs na te komen zijn wij 
te onzer keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij 
de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn tot enige 
schadevergoeding. 

8. Reclame. 

 Goederen dienen gecontroleerd te worden bij inontvangstname. 

 Ingebruikneming wordt beschouwd als acceptatie. 

 Reclames betreffende foutieve zendingen of andere bemerkingen dienen binnen 5 werkdagen 
na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons opgegeven te worden. Leveringen onder 
proefbeding zijn niet van toepassing. Retourzendingen zonder onze goedkeuring zullen ter 
beschikking van de wederpartij gehouden worden, onverminderd diens verplichting tot naleving 
van deze overeenkomst. 

 Ondeugdelijke leveringen worden vervangen, doch wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade welke mocht voortvloeien uit ondeugdelijke of verkeerde aanwending van onze 
producten. 

9. Aansprakelijkheid. 

 Wederpartij dient te allen tijde voor gebruik van de producten de desbetreffende product- en 
veiligheidsinformatie te lezen, en de daarin opgenomen aanwijzingen te volgen. De (mate van) 



aansprakelijkheid wordt beperkt tot hetgeen daarover in de disclaimer in het 
veiligheidsinformatieblad wordt gesteld. 

 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van niet of niet-tijdige aflevering of gebreken aan het 
afgeleverde is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken, zulks evenwel tot 
maximaal het bedrag dat wij ter zake op derden of assuradeuren kunnen verhalen. 

 Dezelfde beperking geldt, indien wij door de wederpartij uit anderen hoofde dan de 
verkoopovereenkomst aansprakelijk worden gesteld. 

 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ter zake van opzet en grove schuld 
van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van ons bedrijf. Het bepaalde in alinea 4 
van artikel 8 geldt onverminderd. 

10. Op onze overeenkomsten is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 

11. Geschillen 

Geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten met ons gesloten of betreffende deze algemene 
voorwaarden zelf zullen worden voorgelegd aan de in deze bevoegde Rechtbank te Breda, voor 
vorderingen onzerzijds is ook de Rechtbank van de vestigingsplaats van de wederpartij bevoegd. 

 


