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Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden vanaf 2023

1. Algemeen

• Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op elke offerte-aanvraag, 
door Eco-Point gedaan aanbod, order, bestelling en/of met Eco-Point gesloten 
overeenkomst betreffende de verkoop en levering van producten en de uitvoering 
daarvan door Eco-Point, tenzij door ons anders is vastgelegd en bevestigd.

• De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

• indien enige bepaling uit deze AV nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen onverkort van kracht.  

2. Offertes en bestellingen 

• Al onze offertes zijn vrijblijvend en verliezen hun geldigheid in ieder geval na dertig 
dagen.

• Eco-Point behoudt zich het recht voor om een gedaan aanbod binnen drie (3) 
werkdagen na aanvaarding daarvan te herroepen.  

• kennelijke vergissingen of verschrijvingen en dergelijke fouten in het aanbod 
binden Eco-Point niet. 

• Eco-Point behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen 
te weigeren. 

• Eco-Point is gerechtigd betaling vooraf of zekerheidsstelling te verlangen.

3. Totstandkoming overeenkomsten 

• De inhoud van een overeenkomst volgt bindend uit de orderbevestiging. De 
overeenkomst komt tot stand op het moment dat Eco-Point de orderbevestiging aan 
de opdrachtgever toezendt, dan wel indien dit moment eerder is, zodra Eco-Point is 
aangevangen met de uitvoering van de order van de wederpartij. 

• Wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk tussen 
partijen worden overeengekomen. 

4. Prijzen 

• Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld, exclusief btw. Bij levering aan het 
buitenland zullen daarnaast ook transportkosten, kosten van douaneformaliteiten 
e.d. handelingen en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd 
worden doorberekend aan wederpartij. 

• Eco-Point is gerechtigd prijsaanpassingen door te voeren indien tussen de datum 
van de bestelopdracht en de feitelijke levering als gevolg van 
overheidsmaatregelen, vracht- en douanetarieven en/of grondstoffen de kostprijs 
van de door haar te leveren producten stijgen, ook als deze bij het aangaan van de 
overeenkomst al voorzienbaar waren.
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5. Betalingen 

• Betalingen vinden plaats op basis van de door Eco-Point toegezonden factuur en 
dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. De betalingstermijn 
is een fatale termijn. 

• Eco-Point is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee wederpartij zich nu 
reeds voor alsdan akkoord verklaart.  

• Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening. 
• Door de enkele overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij zonder 

ingebrekestelling in verzuim en verbeurt een rente van 1% per (gedeelte van een) 
maand over het totaal nog openstaand bedrag van de factuur. 

• Tevens is wederpartij verplicht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
(incasso)kosten aan Eco-Point te vergoeden. De hoogte van de buitengerechtelijke 
kosten is bepaald op 20% van de hoofdsom met een minimum van € 150. 

• Iedere betaling van wederpartij strekt eerst tot voldoening van de door hem 
verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke kosten en wordt daarna in 
mindering gebracht op de oudste nog openstaande rekening. 

• Er kan alleen rechtsgeldig worden betaald door overmaking van het gefactureerde 
bedrag op de bankrekening van Eco-Point.  

• Alle geleverde goederen blijven eigendom van Eco-Point, totdat de wederpartij aan 
al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Eco-Point heeft voldaan, doch zijn 
vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van wederpartij. 

6. Levertijd 

• Levertijd is steeds een streeftermijn tenzij schriftelijk rechtsgeldig anderszins is 
overeengekomen. 

• Slechts in dit laatste geval, is wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden 
bij overschrijding van de termijn, tenzij nakoming redelijkerwijs nog mogelijk is 
binnen een redelijke termijn. 

• Bij overschrijding van een levertermijn is de wederpartij niet gerechtigd tot enige 
vergoeding van schade.

• Indien wederpartij de door Eco-Point geleverde producten niet in ontvangst neemt, 
kan wederpartij binnen 7 dagen alsnog herlevering verzoeken tegen betaling van 
de extra kosten. Doet wederpartij dat niet dan is Eco-Point gerechtigd de 
betreffende producten aan derden te verkopen. Niet nakoming door wederpartij 
ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen. 

7. Overmacht 

Indien Eco-Point door overmacht niet in staat is een overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk na te komen is zij gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de 
belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding 
voor de wederpartij ontstaat. Eco-Point kan wel betaling vorderen ter zake van het 
wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. 



8. Reclame 

• Goederen dienen gecontroleerd te worden bij in ontvangstname. Zichtbare 
gebreken dienen onmiddellijk binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld. 

• Overige reclames ter zake van goederen of facturen uitsluitend schriftelijk en 
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen. Slechts met toestemming van 
Eco-Point mogen geleverde goederen worden geretourneerd. 

• Ingebruikneming wordt beschouwd als acceptatie.
• Te late of op verkeerde wijze bij Eco-Point ingediende reclames hebben geen 

rechtsgevolg en ontheffen Eco-Point van iedere aansprakelijkheid. 
• In geval van ondeugdelijke levering heeft Eco-Point slechts de verplichting tot 

herlevering. 

9. Aansprakelijkheid 

• Eco-Point aanvaardt aansprakelijkheid uitsluitend voor zover uit dit artikel blijkt.  
• 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 van het veiligheidsinformatieblad wordt gesteld. 

• Enige aansprakelijkheid uit hoofde van niet of niet-tijdige aflevering of gebreken aan 
het afgeleverde is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende producten.

• Eco-Point is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan derden tenzij 
enige dwingendrechtelijke bepaling anderszins voorschrijft. 

• Iedere aansprakelijkheid van Eco-Point is maximaal begrensd tot het bedrag dat 
Eco-Point ter zake op derden of assuradeuren kan verhalen.

10.Toepasselijk recht en geschillen 

• Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
• Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf 
en haar uitleg of uitvoering, zullen, bij uitsluiting worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Breda, Nederland.  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 22032679. 
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