Van Meijel Handelsonderneming BV
Enschede
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1.
Algemeen
a. Op alle aanbiedingen en opdrachten zijn uitsluitend
deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
toepassing, voor zover niet schriftelijk anders is
overeengekomen. Inkoop-of andere voorwaarden van de
opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten
tussen ons en opdrachtgever. Deze worden nadrukkelijk
van de hand gewezen.
b. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Er komt pas een
overeenkomst tot stand nadat wij de opdrachtgever
schriftelijk hebben bevestigd dat wij zijn opdracht hebben
aanvaard.
c. De in tekening, folders, catalogi of andere documenten
vermelde maten, gewichten en andere gegevens hebben
een informatief karakter. Deze gegevens zijn niet
bindend, tenzij en voor zover uit onze aanbieding of
opdrachtbevestiging het tegendeel blijkt.
d. Alle beschrijvingen, ontwerpen, tekeningen en andere
gegevens en documenten die door ons in verband met een
aanbieding of opdracht ter beschikking van de opdrachtgever
worden gesteld blijven te allen tijde ons eigendom, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. De eigendom gaat na
daarover gemaakte schriftelijke afspraak pas over naar
opdrachtgever, als opdrachtgever alle ons ter zake van de
opdracht verschuldigde betalingen heeft gedaan.
e. De aan de opdrachtgever verstrekte gegevens mogen
niet worden gekopieerd of ter beschikking gesteld van
derden zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming.
2. Prijzen
a. De in aanbiedingen of offertes vermelde prijzen zijn
gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de
aanbieding geldende loon- en materiaalkosten. Alle
geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief:
BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en
rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer,
emballagekosten, opslagkosten, (de)montage- en
installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
overeengekomen.
b. Wijzigingen in loon- en materiaalkosten na het
uitbrengen van onze aanbiedingen of offertes zullen aan de
opdrachtgever worden doorberekend, tenzij uitdrukkelijk
vaste prijzen zijn overeengekomen.
c. Alle rechten en belastingen die ter zake van onze
leveranties verschuldigd zijn of geheven mochten worden,
met inbegrip van de omzetbelasting, zijn voor rekening van
de opdrachtgever.
3. Aflevering
a. Tenzij met de opdrachtgever anders is
overeengekomen, geschiedt de levering van goederen ex
works conform de laatste Incoterms, en zijn alle verzend-,
transport en andere kosten voor rekening van de
opdrachtgever.
b. De opdrachtgever is verplicht ons tijdig de nodige
verzendinstructies te doen toekomen, en wij zullen hem
tijdig in kennis stellen van de verwachte levertijd op plaats
van bestemming.
c. Onmiddellijk na aankomst van het vervoermiddel op de
plaats van bestemming dient met de lossing een aanvang
te worden gemaakt. De opdrachtgever is gehouden ons
voldoende lospersoneel alsmede de voor het lossen
benodigde mechanische hulpmiddelen kosteloos ter
beschikking te stellen. De kosten van verticaal transport
zijn voor zijn rekening.
d. De goederen die de opdrachtgever nalaat of weigert in
ontvangst te nemen zullen wij voor zijn rekening en risico
opslaan of doen opslaan. In dat geval hebben wij recht op
volledige betaling.
e. Voor meervoudig gebruik bestemde emballage blijft ons
eigendom. Voor schade of verlies van dergelijke emballage
is de opdrachtgever aansprakelijk.
4. Levertijd
a. De levertijd wordt door ons naar beste weten
opgegeven. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn
voor ons, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders
overeengekomen .
b. De levertijd gaat in zodra wij de opdracht schriftelijk
hebben aanvaard, en in het bezit zijn van alle door de
opdrachtgever te verstrekken tekeningen, berekeningen en
andere gegevens.
c. Door de enkele overschrijding van de opgegeven
levertijd zullen wij niet in verzuim zijn, doch de
opdrachtgever zal in zijn geval kunnen verlangen dat zijn
opdracht alsnog binnen een redelijke termijn wordt
uitgevoerd. Voor de directe of indirecte schade die de
opdrachtgever als gevolg van een overschrijding van de
opgegeven levertijd mocht lijden zijn wij nimmer
aansprakelijk.
d. De opdrachtgever doet afstand van al zijn rechten ter
zake van de overschrijding van de levertijd voor het
geval hij zelf in gebreke mocht zijn.

e. Indien wij ten gevolge van overmacht verhinderd zijn
de opdracht uit te voeren, wordt de levertijd verlengd
met de duur van de verhindering door overmacht. Onder
overmacht wordt in aanvulling op artikel 6:75 BW
verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht,
onverschillig of dergelijke omstandigheid ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst was te voorzien,
waardoor nakoming van de overeenkomst in
redelijkheid niet kan worden verlangd. Als zodanig
zullen mede gelden een storing in de aanvoer of
voorziening van grond- en hulpstof-en, stakingen of
andere omstandigheden die de normale voortgang in
ons bedrijf verstoren alsmede wanprestaties van onze
leveranciers. Indien een dergelijk omstandigheid langer
duurt dan drie (3) maanden, kan de overeenkomst
zowel door ons als door de opdrachtgever worden
ontbonden door een enkele tot de ander gerichte
schriftelijke kennisgeving. De partij die de overeenkomst
doet eindigen op grond van dit artikel is wegens de
ontbinding niet gehouden tot betaling van enigerlei
vergoeding of compensatie.
f. Indien ten tijde van de ontbinding als gevolg van
overmacht de opdracht voor een gedeelte is uitgevoerd,
is de opdrachtgever een evenredig gedeelte van de
overeengekomen prijs verschuldigd.
5. Risico- en eigendomsovergang
a. De opdrachtgever draagt het risico van schade of
verlies van de door ons geleverde goederen dadelijk
nadat zij de fabriek of het magazijn hebben verlaten.
Niettemin blijven alle geleverde goederen ons volledig
en uitsluitend eigendom tot de opdrachtgever al hetgeen
heeft voldaan wat hij ons uit hoofde enige overeenkomst
is verschuldigd.
b. In geval van wanprestatie, faillissement of surseance
van betaling van de opdrachtgever hebben wij
onverminderd onze overige bevoegdheden het recht
onbetaalde goederen die de opdrachtgever nog onder
zich heeft weg te halen. Voor dit doel staat de
opdrachtgever ons toe dat wij ons toegang verschaffen
tot zijn terreinen en gebouwen.
c. In geval van doorverkoop van de hem door ons
geleverde goederen is de opdrachtgever op ons eerste
verzoek verplicht te onze behoeve een stil pandrecht te vestigen op zijn vordering op de koper.
6. Betaling
a. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder
enige aftrek of compensatie te geschieden in de
termijnen en op de tijdstippen vermeld in onze
aanbieding of opdrachtbevestiging. Tenzij anders
schriftelijk overeengekomen, dient de factuur binnen
acht dagen na factuurdatum te worden betaald.
Opdrachtgever komt geen recht tot opschorting of
verrekening toe.
b. Ongeacht de afgesproken betalingscondities zullen
wij te allen tijde gerechtigd zijn de goederen onder
rembours af te leveren dan wel van de opdrachtgever
vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.
c. In geval van deelleveringen zullen wij bevoegd zijn
telkens iedere afzonderlijke deellevering te factureren.
d. Met ingang van de dag waarop een betalingstermijn
is verstreken is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim, en is hij over het uitstaande bedrag tot de
dag van betaling een (1) procent rente per maand of per
gedeelte van een maand verschuldigd. In geval van een
tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van
zijn verplichtingen zijn wij voorts gerechtigd de
overeenkomst zonder enige voorafgaande aanmaning
door een enkele tot op de opdrachtgever gerichte
schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval alle
vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
zullen zijn, terwijl wij van de opdrachtgever vergoeding
zullen kunnen vorderen van alle schade, van welke aard
ook, die wij als gevolg van zijn tekortkoming c.q. van de
ontbinding van de overeenkomst mochten lijden. Deze
rechten hebben wij ook, indien de opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard of surseance van
betaling aanvraagt. Alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van
de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten
worden op ten minste vijftien (15) procent van het
uitstaande bedrag gesteld met een minimum van 750,-.
e. De opdrachtgever heeft enkel aanspraak op een
korting of bonus, indien dit nadrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen. De korting of bonus is pas
verschuldigd nadat de opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen uit hoofde van alle overeenkomsten met
ons heeft voldaan.
7. Garanties
a. Wij garanderen de deugdelijkheid en goede werking
van de door ons geleverde goederen gedurende een
periode van zes (6) maanden na aflevering. In deze
periode zullen gebreken die het gevolg zijn van een
materiaal-, constructie-, of fabricagefout door ons en op
onze rekening worden hersteld. Indien naar ons oordeel
herstel in redelijkheid niet mogelijk is, zullen goederen
of onderdelen met een gebrek op onze rekening worden
vervangen. Indien een gebrek het gevolg is van een
door de opdrachtgever voorgeschreven werkwijze,

constructie of ontwerp, omvat de hiervoor genoemde
garantie uitsluitend materiaal- en fabricagefouten.
Gebreken door een andere oorzaak vallen niet onder
de garantie.
b. Van alle uiterlijk zichtbare gebreken, van welke
aard ook, dienen wij door de opdrachtgever
schriftelijk in kennis te worden gesteld ten hoogste
acht (8) dagen nadat de goederen zijn afgeleverd.
Indien het een verborgen gebrek betreft dat ook bij
een zorgvuldige inspectie in redelijkheid niet had
kunnen worden vastgesteld, dienen wij van het
gebrek in kennis te worden gesteld ten hoogste acht
(8) dagen nadat het verborgen gebrek aan de dag is
getreden. Bij veronachtzaming van de hiervoor
genoemde termijnen kan geen beroep worden
gedaan op onze garantieverplichting dan wel op nonconformiteit in de zin van de wet.
c. Herstel van gebreken c.q. vervanging van
goederen of onderdelen leidt niet tot verlenging of
vernieuwing van de garantietermijn.
d. Iedere garantieverplichting wordt opgeschort,
zolang de opdrachtgever zijn betalingsverplichting
niet ten volle is nagekomen.
e. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden
(waaronder opdrachtgever begrepen) zonder
schriftelijke toestemming van ons aan de geleverde
goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of
hebben verricht.
8. Montage
Wij verrichten indien montage schriftelijk
overeengekomen is onder de volgende voorwaarden
montagewerkzaamheden:
a. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het bouwterrein
goed bereikbaar, toegankelijk en beloopbaar is en er
voor ons geen belemmeringen zijn het uit te voeren
werk ongehinderd uit te voeren;
b. Opdrachtgever zorgt voor voldoende
parkeerruimte in de directe nabijheid van het
bouwterrein, doch niet meer dan maximaal 200
meter daarvan verwijderd;
c. De montagedoorlooptijd zal in overleg met
opdrachtgever worden gepland. Wijzigingen in deze
planning dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
15 werkdagen voor aanvang van het werk aan ons
worden doorgegeven, zodat de planning in overleg
kan worden gewijzigd. Indien geen tijdige melding is
gedaan van wijzigingen als bedoeld in de eerste
volzin, worden de eventuele daardoor ontstane
stagnatiekosten bij de opdrachtgever in rekening
gebracht;

9. Aansprakelijkheid
a. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de
nakoming van onze in artikel 7 omgeschreven
garantieverplichting. Elke andere vordering tot
schadevergoeding, van welke aard dan ook, wordt
uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove
nalatigheid aan onze zijde.
b. Voor bedrijfs- of andere vormen van indirecte
vermogens- of gevolgschade die de opdrachtgever
mocht lijden
van welke aard ook, zijn wij nimmer aansprakelijk.
c. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren
voor alle vorderingen van derden die tegen ons ter
zake van zijn opdracht mochten worden ingesteld,
van welke aard ook, voor zover zij niet vallen onder
onze in artikel 7 omschreven garantieverplichting.
d. Voor zover niet anders is bepaald, vervallen alle
rechtsvorderingen waartoe deze algemene
voorwaarden de opdrachtgever aanleiding geven,
door het verloop van één jaar na de
afleveringsdatum van de goederen.
10. Intellectuele of industriële eigendomsrechten
Voor het geval door ons geleverde goederen inbreuk
maken op enig intellectueel of industrieel
eigendomsrecht van een derde, zullen wij de
opdrachtgever vrijwaren voor alle vorderingen die te
dier zake door die derde tegen hem mochten worden
ingesteld. Voor zoveel mogelijk zullen wij de
wijzigingen of aanpassingen aanbrengen die nodig
zijn om de inbreuk te beëindigen.
11. Geschillen
Tenzij een geschil tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar
aanleiding of in verband met een opdracht ontstaan,
worden voorgelegd aan de rechtbank gelegen in het
arrondissement waar wij gevestigd zijn. In afwijking
van deze bepaling zullen wij het recht hebben om
geschillen met een buiten Nederland gevestigde op
drachtgever te doen beslechten door de bevoegde
buitenlandse rechter.
12. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen of opdrachten is Nederlands
recht van toepassing met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag. Indien enige bepaling van deze
algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met

dwingend Nederlands recht, is deze bepaling
onverbindend, maar blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht.
13. Vertaling
Ingeval van vertaling van deze algemene voorwaarden in
een andere taal, dan is de Nederlandse versie van deze
algemene voorwaarden ingeval van interpretatiegeschillen
leidend.

