
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van Zaanlandia Bekkers Blik BV, gevestigd en kantoorhoudende te Krommenie, gemeente Zaanstad

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Zaanstreek.

Artikel I Algemeen

Wanneer deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden deel uitmaken van

aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het  verrichten van leveringen, zijn alle

bepalingen van deze  voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door

beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  Een verwijzing door de

afnemer naar eigen inkoop- of andere  voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

Artikel II Aanbieding

1. Elke van ons uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeen-  komst door ons

onder normale omstandigheden en gedurende  normale werkuren.

Artikel III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt  deze tot stand op de

dag van ondertekening van het contract  door ons, onderscheidenlijk op de dag van

verzending van de  schriftelijke opdrachtbevestiging door ons.

2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ons bin-

den ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel IV Prijs

1. De door ons opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de

verkoop en levering vallen-  de overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-

fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding,behoudens voor

zover in deze voorwaarden anders is bepaald.  Onder fabriek wordt verstaan ons

bedrijfsterrein.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst  één of meer der

kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -  ook al geschiedt dit ingevolge voor-

zienbare omstandigheden  - zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dien-

overeenkomstig te verhogen.

3. De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening

gebracht, behalve indien anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen  wordt verpakking niet teruggenomen. Indien en voor zover

gebruik wordt gemaakt van pallets bij de verzending der   zaken blijven deze ons

eigendom en dienen deze voor rekening en risico van afnemer na ontvangst der

zaken aan  ons te worden geretourneerd. Het in rekening gebrachte statiegeld ont-

vangt afnemer terug, wanneer de pallets  binnen 90 dagen na verzending der

zaken door ons onbeschadigd zijn terugontvangen.

Artikel V Monsters of proefzendingen

1. Indien wij, op verzoek van afnemer, een monster of proef verschaffen is dit mon-

ster of deze proef maatgevend. Maakt afnemer tegen dit monster of tegen deze

proef niet binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar, dan zijn wij gerechtigd

de order overeenkomstig dit monster of deze proef uit te voeren. Indien alsdan vol-

gens afnemer de geleverde zaken afwijken van de door hem bestelde, zijn alle

rechten van afnemer die hij op grond van het Burgerlijk Wetboek wegens niet-nako-

ming van een verbintenis zou hebben, uitgesloten.

Artikel VI Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereed-

schappen e.d. en industriële eigendom

1. Hulpmaterialen, gebezigd bij de uitvoering der order, zoals stempels, matrijzen,

films en metaalplaten, hoewel door ons  aan afnemer in rekening gebracht en door

hem betaald, blijven steeds ons eigendom. Wij zijn niet gehouden deze aan afne-

mer blijvend of tijdelijk af te geven.

2. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten  grondslag ligt aan de

fabricage- en constructiemethoden,  produkten e.d. blijft exclusief aan ons voorbe-

houden, ook  al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat er voor

in dat bedoelde informatie, niet anders dan  met schriftelijke toestemming van ons

wordt gekopieerd, aan  derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3. Wij bewaren de in lid 1 bedoelde hulpmaterialen ten behoeve van afnemer gedu-

rende een tijdvak van 3 jaren, een aanvang nemende op het tijdstip, waarop de

laatste order, waarbij  van deze hulpmaterialen is gebruik gemaakt, geheel is uit-

geleverd; na het verstrijken van deze termijn zijn wij gerechtigd de betreffende

hulpmaterialen te vernietigen of te doen vernietigen.

4. Wij zijn steeds gerechtigd de door ons vervaardigde artikelen van onze han-

delsnaam - en desgewenst een codering - te voorzien. Waar dit geschiedt, is - ten-

zij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen - te onzer vrije verkiezing.

Artikel VII Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door ons van de voor de uitvoering van de opdracht nood-

zakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; 

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden nood-

zakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door ons van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het

aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd

gevormd door de periode tussen de datum van tot standkoming van de overeen-

komst en de leveringsdatum c.q.  - week.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten  van de overeenkomst

geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van

het werk door ons bestelde materialen. Indien buiten schuld van ons vertraging ont-

staat tengevolge van wijziging van bedoelde  werkomstandigheden of doordat voor

de uitvoering van het  werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd,

wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3. Het produkt geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd  wanneer het, indien

keuring in ons bedrijf is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen

wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de afnemer  daarvan

schriftelijk in kennis is gesteld, tenzij tussen  partijen uitdrukkelijk anders overeen-

gekomen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking  tot verlenging

van de levertijd bepaalde wordt de levertijd  verlengd met de duur van de vertra-

ging die aan onze zijde  ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer

aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of van hem te vergen

medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Behoudens grove schuld aan onze zijde geeft overschrijding  van de levertijd de

afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de afnemer geen

recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werk-

zaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht

worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de afnemer op scha-

devergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding

van de levertijd het gevolg is van overmacht.

7. Indien levering op afroep is overeengekomen en geen tijdstip is vastgesteld

waarop afnemer het bestelde moet hebben  afgeroepen, is afnemer gehouden

uiterlijk 1 jaar na onze orderbevestiging het bestelde te hebben afgenomen; is dat

niet het geval, dan zijn wij gerechtigd voor de bestelde  nog niet afgenomen zaken

te factureren en deze zaken voor  rekening en risico van afnemer al dan niet bij der-

den op te slaan en eventueel voor rekening van afnemer te verkopen.

8. Geringe afwijkingen in materialen, maten, kleuren, uitvoering - voor zover niet

van invloed op de kwaliteit - en hoeveelheid (met een maximum van 10%) der

zaken, zoals deze in het kader van het produktieproces of anderszins kunnen  ont-

staan, vormen geen grond voor ontbinding of enigerlei  aanspraak of vordering

jegens ons, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel VIII Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige

aftrek of verrekening, te onzen kantore  of op een door ons aan te wijzen rekening.

Wij zijn gerechtigd ingeval van deellevering voor iedere levering afzonderlijk te fac-

tureren.

2. Afnemer is ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van rechtswege in

verzuim, zonder dat enige ingebreke stelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd

vanaf de datum, dat afnemer in gebreke is aan hem rente over het openstaande

factuurbedrag in rekening te brengen, naar de  voet van 1,5% per maand, waarbij

een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend wordt. Wij zijn tevens

gerechtigd alsdan zonder verdere voorafgaande aanzegging of  sommatie maatre-

gelen tot invordering tegen afnemer te nemen, waarbij alle daaraan verbonden

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer komen.

De buitengerechtelijke kosten worden daarbij gesteld op een  bedrag gelijk aan

10% van dat der openstaande facturen, zulks met een minimum van € 500,—.

3. Afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerdelijke gebreken van het gele-

verde of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplich-

ting te weigeren of op te schorten.

Artikel IX Risico- en Eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het produkt als geleverd geldt in de zin van artikel VII lid 3 draagt

de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit pro-

dukt mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van ons te wijten.

Indien partijen evenwel uitdrukkelijk een andere leveringsvoorwaarde zijn over-

eengekomen, dan reizen de zaken desalniettemin voor rekening en risico van de

afnemer. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname

van het produkt, zullen wij gerechtigd zijn de kosten van opslag van het produkt

aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in artikel VII leden 3 en 7 gestelde, gaat de eigendom van de

zaken eerst op de afnemer over wanneer  al het door de afnemer aan ons uit hoof-

de van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en

kosten, volledig aan ons is voldaan.

3. Het geleverde mag zolang de koopsom niet volledig is betaald, niet aan derden

in eigendom worden overgedragen. Evenmin mag hierop enig pandrecht worden

gevestigd.

4. In voorkomende geval zijn wij gerechtigd tot ongehinderde toegang tot het pro-

dukt. De afnemer zal ons alle medewerking verlenen om ons in de gelegenheid te

stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugne-

ming van het produkt.



Artikel X Reclamering

Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden

uiterlijk bij de keuring in ons bedrijf, dan wel - indien geen zodanige keuring plaats-

vindt - binnen 14 dagen na de dag van levering als genoemd in artikel VII lid 3 -

een en ander onverminderd het bepaalde in artikel IX lid 1, laatste volzin -. Bij over-

schrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak jegens ons ter zake van die

gebreken. De bewijslast dat tijdig is gereclameerd rust op afnemer.

Artikel XI Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staan wij in zowel voor de deug-

delijkheid van het door ons geleverde produkt als voor de kwaliteit van het daar-

voor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-

waarneembare gebreken aan het geleverde produkt, waarvan de afnemer bewijst

dat zij binnen 2 maanden na de levering volgens artikel VII lid 3 zijn opgetreden uit-

sluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons toege-

paste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van

slecht  materiaal.

2. Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door ons worden

weggenomen door reparatie of - indien mogelijk, hetgeen door ons wordt beoor-

deeld - vervanging, één en ander steeds ter keuze van ons. Indien reparatie of ver-

vanging als hiervoor bedoeld voor ons niet  mogelijk is, hetgeen door ons wordt

beoordeeld, zullen wij voor de desbetreffende geleverde zaken een creditnota zen-

den. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin

omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten,

zijn  voor rekening van de afnemer.

3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel

of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. het niet-deugdelijk afsluiten van het produkt door de afnemer;

b. roestvorming door onoordeelkundige opslag of behandeling e.d. van de zaken.

c. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel

ander dan het voorziene normale gebruik;

d. reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer;

e. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de

toegepaste materialen;

f. in overleg met de afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk

zaken;

g. materialen of zaken, die door de afnemer aan ons ter bewerking zijn verstrekt;

h. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke

instructie van de afnemer toegepast, alsmede van door of namens de afnemer   

aangeleverde materialen en zaken;

i. door ons van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde ons geen

garantie heeft verstrekt;

4. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplich-

ting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee

samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen dezer

overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de afne-

mer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons tot demontage, repa-

ratie of andere werkzaamheden terzake van het produkt overgaat of doet over-

gaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

5. Het beweerdelijk niet-nakomen door ons van onze garantie-verplichtingen ont-

slaat de afnemer niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met

ons gesloten overeenkomst.

6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking

daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in

schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aan-

spraak tegen ons terzake van die gebreken vervalt.

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe

van verval aanhangig te worden gemaakt.

7. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen of produk-

ten vervangen worden de vervangen onderdelen of produkten ons eigendom.

Artikel XII Aansprakelijkheid

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze

voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan onze zijde en behoudens het bepaalde in lid 1 is

alle aansprakelijkheid van ons zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade

en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. Wij zijn derhalve ook niet aansprakelijk voor:

- schade als gevolg van ongeschiktheid van de door ons geleverde zaken voor het

doel, waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken of te doen gebruiken, ook al is

dit doel ons medegedeeld. 

Dit laatste geldt tevens - behoudens grove schuld onzerzijds - indien en voor

zover wij aangaande het produkt hebben geadviseerd.

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van

gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door afnemer ter

beschikking gestelden grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen

en andere zaken.

4. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen

terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor onze

aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitge-

sloten.

Artikel XIII Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten

tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nako-

ming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover

daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werk-

staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, regeringsmaatrege-  len,

gebrek aan grondstoffen, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of onze

leveranciers.

2. Indien wij ons met opgave van redenen op overmacht beroepen zal het bestaan

daarvan tussen ons en afnemer als vaststaand worden aangenomen, behoudens

het recht van afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van

overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoe-

ring van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de

overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,   zonder dat wij tot enige schade-

vergoeding gehouden zullen zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en

aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 zijn wij gerech-

tigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door

ons gereserveerde, in bewerking genomen grondstoffen, materialen, onderdelen

en andere zaken, alsmede van de reeds gereedgekomen producten; een en ander

voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van

ontbinding krachtens lid 1 is de afnemer gehouden om na be-taling van het krach-

tens de vorige volzin verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te

nemen, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening en risico

van de afnemer te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

3. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplich-

ting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee

samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat

voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal  zijn om aan zijn contractuele

verplichtingen jegens ons te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséan-

ce van  betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot

zekerheid - van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen de overdracht van

een belang-  rijk deel van zijn vorderingen, zijn wij gerechtigd om zonder ingebre-

kestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer

overeenkomsten voor ten  hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel

of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garan-

tie gehouden zullen zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten.

Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te

kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opge-

schorte overeenkomst(en).

4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmid-

dellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevol-

ge van de opschorting door ons bespaarde kosten, en zijn wij bevoegd om de ter

uitvoering van de overeenkomst door ons gereserveerde, in bewerking genomen

en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor reke-

ning en risico van de afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens

lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft

plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane ter-

mijnen en van de tengevolge van de ontbinding door ons bespaarde kosten, en is

de afnemer gehouden om het vo-renomschreven bedrag te betalen en de daarin

begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze

zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan dan wel voor diens

rekening te verkopen.

5. De afnemer is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de

overeenkomst te vorderen.

6. Ingeval van inbreuk op aan derden toekomende rechten of wegens door derden

gestelde pretenties op het gebied van auteurs-, merken-, modellen-, of octrooi-

rechten, dan wel andere rechten, zijn wij gerechtigd de productie dan wel de afle-

vering zonder vooroverleg en/of goedvinden van afnemer op te schorten, dan wel

te beëindigen.

Artikel XV Geschillen

Op al onze transacties is slechts Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen,

welke naar aanleiding van de verkoop en/of levering tussen ons en afnemer kun-

nen ontstaan, zullen, voor zover zij tot de competentie van de

Arrondissementsrechtbank behoren, onder uitsluiting van de  competentie van

iedere andere rechterlijke instantie worden beslecht door de Arrondissements-

rechtbank te Haarlem.


