Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Art.1 TOEPASSELIJKHEID
1.

2.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door “verkoper”, met een derde, hierna te noemen “koper” overeengekomen wijziging(en), zijn de bepalingen van deze
algemene voorwaarden van toepassing op ieder door de verkoper uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen, de acceptatie ervan door de koper alsmede
de aldus tot stand gekomen overeenkomst van koop of verkoop of dienstverlening. Door het aangaan van een overeenkomst met de verkoper verklaart koper
bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan. Andere (algemene) in- of verkoopsvoorwaarden worden
uitdrukkelijk buiten toepassing gelaten.
De nietigheid of vernietigbaarheid in rechte één of verscheidene van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasbaarheid van de overige
bepalingen onverlet.

Art.2 AANBIEDING
1.

Elke door de verkoper uitgebrachte offerte of aanbieding is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld.

Art.3 OVEREENKOMST
1.
2.

De verkoper is pas gebonden nadat en voorzover de overeenkomst door hem schriftelijk is aanvaard.
De overeenkomst komt tot stand op de dag waarop de verkoper zijn schriftelijke acceptatie dan wel de goederen heeft verzonden.

Art.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1.

2.

Alle intellectuele eigendomsrechten welke ten aanzien van de (vervaardiging van de) door de verkoper verstrekte offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
en de daarin opgenomen afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, modellen e.d. en de door verkoper te leveren producten kunnen worden
uitgeoefend, blijven bij de verkoper berusten. Voorzover voor het vestigen van deze rechten enige handeling van koper is vereist, verplicht koper zich
onvoorwaardelijk hieraan zijn medewerking te verlenen. Bovengenoemde stukken blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht, en
mogen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper noch geheel, noch gedeeltelijk door de koper worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter
hand gesteld worden of ter inzage worden gegeven.
De in het voorgaande artikel bedoelde stukken dienen op verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.

Art.5 PRIJS
1.

2.
3.

4.

Tenzij anders is overeengekomen omvatten de door de verkoper opgegeven prijzen, behalve de prijzen van de goederen af fabriek, de kosten van
verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper aangewezen, voor leveringen met een netto factuurwaarde van minimaal €
450,00 exclusief BTW. Voor leveringen met een netto factuurwaarde kleiner dan € 450,00 exclusief BTW worden de transportkosten aan koper in rekening
gebracht. De goederen zullen te allen tijde reizen voor rekening en risico van de koper.
Prijsgegevens zijn steeds exclusief BTW.
Indien binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de dag van aflevering, de verkoper de overeengekomen prijs wijzigt
wegens wijzigingen in een of meer van de prijsbepalende factoren, van welke aard ook, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien na afloop
van deze drie maanden, doch voor de dag van aflevering, wijzigingen optreden in een of meer van de prijsbepalende factoren, van welke aard ook, behoudt
de verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen. Onder prijsbepalende factoren wordt in elk geval verstaan grondstofprijzen,
materiaal-, loon-, en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten en belastingen of andere heffingen. De toepasselijkheid van het in art. 7A 1643
NBW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Verkoper kan voor leveringen met een factuurwaarde tot € 227,00 exclusief BTW een opslag berekenen, ook wanneer de levering gecombineerd met
anderen plaatsvindt.

Art.6 BETALING
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het betreffende bedrag door verkoper volledig is ontvangen. De koper is verplicht binnen 10 dagen na
factuurdatum aan zijn betalingsverplichting te voldoen, waarbij een eventueel afzonderlijk op de factuur in rekening gebrachte kredietkostentoeslag in mindering
mag worden gebracht. Koper is niet bevoegd op de in de factuur vermelde prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te
brengen.
Over bedragen, die niet binnen 10 dagen na factuurdatum zijn betaald, is vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te berekenen per kalendermaand of een gedeelte daarvan over het openstaande bedrag, inclusief opgebouwde
rente. Door deze kostenberekening vervalt de verplichting tot onmiddellijke betaling niet.
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan de ingebrekestelling met een termijn van 10 dagen, is de
verkoper bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de
ingebrekestelling. Voorts is de verkoper gerechtigd over de eerste kalendermaand, of een gedeelte daarvan, nadat de koper in gebreke is gesteld een rente
te heffen over achterstallige bedragen van 1 procent punt boven de geldende wettelijke rente, over de tweede kalendermaand een rente te heffen van 3
procent punten en over de derde en daaropvolgende maanden een rente te heffen van 5 procent punten, boven de geldende wettelijke rente.
Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze
(buiten)gerechtelijke kosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom inclusief BTW, met een minimum van € 113,00.
De verkoper heeft het recht aan de koper een vergoeding in rekening te brengen voor de kosten van opslag van de gereedgekomen goederen, indien deze
om welke reden dan ook, niet tijdig door de koper in ontvangst worden genomen.
Elke betaling van openstaande facturen wordt geacht te dienen ter voldoening van de oudste openstaande post.

Art.7 BEPROEVING
1.

Vóór verzending zal de verkoper, indien schriftelijk overeengekomen, de te leveren goederen onderzoeken en beproeven. De koper heeft het recht de
beproeving bij te wonen en zal door de verkoper tijdig in kennis worden gesteld dat de goederen ter beproeving gereed zijn. De verkoper zal aan de koper op
diens verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie- en beproevingsrapporten verstrekken. Indien de koper zulks verlangt en dit tijdig aan de verkoper
heeft medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening van de koper te geschieden door een door de koper op te geven onafhankelijk
onderzoeksinstituut.

Art.8 LEVERING
1.

2.
3.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de leveringstijden geacht een zorgvuldige schatting te zijn. Indien een leveringstermijn is
overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, en hij alle voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.
De levering zal geacht worden te zijn voltooid op het moment dat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving op het fabrieksterrein
van de koper zijn afgeleverd of op een andere locatie, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgesteld.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst,
danwel tot het niet nakomen van enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere met de verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Art.9 EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO
1.
2.

Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij levering overeenkomstig art. 8.
Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten van deze of eerdere leveranties heeft voldaan of daarvoor
zekerheid heeft gesteld behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al
zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
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Art.10 NIET TOEREKENBARE NIET NAKOMING
1.
2.

3.
4.

De in art. 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door een niet toerekenbaar niet nakomen (“overmacht”) is
verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst te voldoen ten gevolge van onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
(werkstaking), (bedrijfsbezetting), uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van
energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van
de verkoper ontstaan.
Indien door overmacht de levering of de uitvoering van werk meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de
overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat één der partijen tegenover de andere partij schadeplichtig zal zijn.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan
twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te
voldoen. Voorts heeft de koper de bevoegdheid de overeenkomst voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting
hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden, mits de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door
de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art.11 ONTBINDING
1.

2.

De koper is van rechtswege in verzuim, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. hem surséance van betaling wordt verleend, danwel in geval
van aanvraag daartoe, danwel besluit of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn onderneming, danwel te zijner laste beslag wordt gelegd
op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.
De verkoper heeft in dat geval het recht, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:
de nakoming, c.q. uitvoering van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op
te schorten en/of
door koper te verrichten betalingen onmiddellijk op te eisen en/of
contante betaling te verlangen en/of
de met koper gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Het in art. 11 lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van de verkoper op volledige vergoeding van schade, rente en kosten.

Art.12 GARANTIE
1.

2.

3.
4.

De verkoper garandeert de deugdelijkheid van de goederen, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, en dat deze goederen in alle
opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van
kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
Het gestelde in lid 1 geldt ook ten aanzien van de door de verkoper geleverde lastoevoegmaterialen, waarbij tevens gegarandeerd wordt dat de geleverde
materialen bij aflevering, voldoen aan de specificaties zoals door de verkoper opgegeven, zulks met inachtneming van de in de branche voor dergelijke
materialen geldende toleranties.
De in lid 1 bedoelde garantie heeft geen betrekking op door de verkoper verstrekte adviezen welke betrekking hebben op lassen en/of snijden, de verwerking
en keuze van lastoevoegmaterialen en het gebruik van machines en toebehoren.
De in lid 3 bedoelde adviezen geven slechts aan welke mogelijkheden openstaan voor de koper c.q. gebruiker. De praktische toepassing van de in deze
adviezen verstrekte gegevens komt volledig voor rekening en risico van de koper c.q. gebruiker.

Art.13 AANSPRAKELIJKHEID
1.

2.
3.
4.
5.

De verkoper stelt zich tegenover de koper uitsluitend aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde goederen, optredende tijdens de in de overeenkomst
vermelde garantieperiode tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte
gebruiksaanwijzingen of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de waarde van een geleverd gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel
daarvan.
Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden uit welke hoofde ook, voor schade ontstaan buiten toedoen van verkoper.
Onverminderd hetgeen in art. 12 bepaald is kan aan de verkoper, ten aanzien van eerder geleverde lastoevoegmaterialen, geen nalatigheid worden verweten
indien de technologie van het lassen of kennis over het gebruik van grondstoffen zich wijzigt.
In overeenstemming met hetgeen in art. 12 lid 4 is bepaald, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke voortvloeit uit
adviezen in welke vorm dan ook door de verkoper verstrekt, en ongeacht of deze al dan niet tegen betaling zijn uitgebracht.

Art.14 TOEPASSELIJK RECHT
1.

De offertes, gedane aanbiedingen alsook de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het
Nederlands Recht.

Art.15 GESCHILLEN
1.
2.
3.

Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke
macht, bij wege van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks schriftelijk aan de andere partij heeft verklaard.
Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de President
van de Rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand
te houden.
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