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1. In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever mede verstaan koper 
en 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 dit nadrukkelijk en 
schriftelijk door ons wordt bevestigd. 

 
2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij de 

opdracht schriftelijk hebben aangenomen. 
 
3. De prijzen gelden voor levering der goederen loco Dedemsvaart. Voor 

geregelde mededelingen van prijsveranderingen zal zoveel mogelijk zorg 
gedragen worden. Wij behouden ons echter het recht voor, zonder 
voorafgaande kennisgeving, verkoopprijzen, rabatten en 
verkoopvoorwaarden te veranderen. Al onze prijzen zijn gebaseerd op de 
ons bekende leveranciersprijzen; tarieven van invoer en/of andere 
rechten, vrachten- en assurantiepremies, zover deze in de prijzen zijn 
begrepen. 
Indien materiaalprijzen, grondstofprijzen, lonen, sociale lasten of andere 
overheidslasten, koersen, vrachten, assurantiepremies verhoging 
ondergaan, zijn wij gerechtigd ook nadat wij eventuele opdrachten 
schriftelijk bevestigd hebben, de aan ons verschuldigde prijzen 
dienovereenkomstig te verhogen, ook indien bij de opdrachtbevestiging 
deze zich veranderde omstandigheden reeds te voorzien waren. 

 
4. Door ons ter hand gestelde bescheiden blijven ons eigendom. De daarin 

opgesomde gegevens zijn voor ons echter niet bindend. De 
opdrachtgever zal ervoor zorgdragen, dat deze niet worden gekopieerd, 
aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven. 

 
5. Levering geschiedt altijd vanaf ons magazijn, tenzij wij anderszins 

mochten zijn overeengekomen. 
 
6. Wij zijn niet verplicht tot verpakken. Voor zover goederen verpakt zijn, 

brengen wij de verpakking afzonderlijk in rekening. Tenzij anders 
overeengekomen, nemen wij de verpakking niet terug. 

 
7. De levertijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben 

aangenomen. De opgegeven of overeengekomen levertijd is een opgave 
bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, 
zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, 
ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, 
welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst mocht 
voortvloeien of het al dan niet krachtens machtiging door echtelijke 
tussenkomst zelf verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de 
overeenkomst. 

 
8. De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de goederen 

gereed liggen op een door ons aan te wijzen plaats. Dadelijk, nadat de 
goederen als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico voor 
alle directe en/of indirecte schade, welke aan/door deze goederen voor 
de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan. 

 
9. Voor kunststoffen is een tolerantie van 5% toelaatbaar, er zal echter op 

toegezien worden zoveel mogelijk maathoudend te zijn. Eventuele 
geringe afwijkingen in vorm, gewicht en kleur geven niet het recht een 
zending te weigeren. Er worden alleen hoogwaardige kunststoffen 
verwerkt, een garantie voor kleurechtheid kan bij kunststoffen niet 
worden gegeven. 

 
10. Onverminderd het gestelde in artikel 8 gaat de eigendom van goederen 

eerst op de opdrachtgever over zodra al hetgeen ons ter zake van deze 
goederen door de opdrachtgever is verschuldigd met inbegrip van 
eventuele rente en kosten is voldaan. De opdrachtgever is vóór de 
volledige betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of 
de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale 
bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding 
hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de inkoopprijs 
terstond ten volle opeisbaar. Voorts hebben wij het recht in dat geval de 
goederen zonder enige machtiging van de opdrachtgever of van de 
rechter zelf terug te doen halen van de plaats waar zij zich bevinden. 

 
11. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen 

dient betaling plaats te vinden voor of bij de aflevering zonder enige 
korting. Bij aflevering in gedeelten geldt dit voor elk gedeelte. Vanaf de 
datum waarop ingevolge deze betalingsvoorwaarden of ingevolge 
bijzondere condities betaald moet worden is de opdrachtgever één 
procent rente verschuldigd per maand of per gedeelte daarvan en wel 
uitsluitend door het verlopen van de betaaldatum zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist. Deze vertragingsrente dient betaald te 
worden indien en zodra hiervan onzerzijds aan de wederpartij kennis 

gegeven, een en ander onverminderd en naast ons recht tot onmiddellijke 
opeising van de hoofdsom. De betalingen dienen te geschieden zonder enige 
aftrek of schuldvergelijking te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen 
rekening. Wij zijn gerechtigd het factuurbedrag met twee procent wegens 
kredietrestrictie te verhogen. Voornoemde vertragingsrente wordt ook over 
deze verhoging berekend. 

 
12. Indien de opdrachtgever met de betaling van enige vordering jegens ons in 

gebreke is, hebben wij het recht de verder uitvoering van alle tussen ons en 
de opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is 
geschied, terwijl ook indien anders was overeengekomen, over de verdere 
levering contante betaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij 
betwisting van de vordering. Indien naderhand de opdrachtgever in het gelijk 
mocht worden gesteld, kunnen wij derhalve nimmer schadeplichtig zijn indien 
wij gebruik hebben gemaakt van de rechten voor ons uit het hier bepaalde 
voortvloeiende. 

 
13. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting 

welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst 
mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van 
betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt 
hij ongeacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder 
enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering 
dezer en van alle overigen tussen hem en ons lopende overeenkomsten op 
te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, ook indien 
anders was overeengekomen, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te 
ontbinden te onzer keuzen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of 
garantie gehouden, zijn doch onverminderd de ons verder toekomende 
rechten. In deze gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de 
opdrachtgever hebben of krijgen dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens 
mogen wij in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen. 

 
14. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor ons 

voortvloeien uit het niet nakomen door opdrachtgever van enige verplichting 
voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden voortvloeiende, zijn 
geheel voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke 
incassokosten belopen 15% van de hoofdsom. Uit het enkele feit dat wij ons 
verzekeren van de hulp van een derde om betaling van de buitengerechtelijk 
kosten; wij hebben het recht voornoemde gefixeerde buitengerechtelijke 
kosten te verhogen met desbetreffende omzetbelasting. Indien wij het 
faillissement van opdrachtgever zouden aanvragen, is deze buiten de 
koopsom en rente en de daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten 
eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van 
de faillissementsaanvrage verschuldigd. 

 
15. Over de hoeveelheid van afgeleverde materialen dient terstond na ontvangst 

te worden gereclameerd op straffe van verval van ieder recht. Behoudens 
tegenbewijs gelden de door ons op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of 
dergelijke documenten opgegeven hoeveelheden als juist. Overige reclames 
dienen in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van de goederen te 
zijn ontvangen, eveneens op straffe van verval van ieder recht. Verwerkte 
goederen worden geacht te zijn goedgekeurd. 

 
16. Niet door ons zelf vervaardigde producten worden zonder garantie onzerzijds 

verkocht. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die 
mocht ontstaan bij of tengevolge van het gebruiken van de materialen. Wij 
bieden dezelfde garantie als de fabrikant indien en voor zover de fabrikant 
vrijwillig bereid is ons te vergoeden, wat wij ingevolge de garantiebepalingen 
van de fabrikant claimen. 

 
17. Onverminderd de ons verder toekomende rechten, hebben wij het recht, 

indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, 
om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te 
schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te onzer 
keuzen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. 
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid tengevolge 
waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de 
opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder invoer- en/of 
uitvoer- en/of deviezenrestricties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en 
oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en 
andere storingen in ons bedrijf of dat van onze onderleveranciers en 
vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door ons bestelde 
materialen; al het vorenstaande zowel in Nederland als in landen van 
oorsprong of herkomst als in gebieden waar door ons bestelde materialen 
getransporteerd of bewerkt worden. 

 
18. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van overeenkomsten 

welke daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht toepasselijk. Alle 
geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse van 
onze vestiging, voor zover dit wettelijk is toegestaan, tenzij wij de voorkeur 
mochten geven aan de rechter ter plaatse van vestiging van de 
opdrachtgever.

 


