ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van Klijn Natuursteen gevestigd te De Moer.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder dossier H.R. 18111692.
I
Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van verkoop tussen de vennootschap onder firma Transportbedrijf H. Klijn, (mede) handelende onder de naam
Natuursteenbedrijf H. Klijn, hierna te noemen ‘leverancier’, en
opdrachtgever/afnemer, hierna te noemen ‘wederpartij’, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
II
Aanbiedingen en offertes
1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
Indien het vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft ‘leverancier’ het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van
aanvaarding te herroepen.
2.Door ‘leverancier’ aan ‘wederpartij’ bij of na de offerte ter
kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters, gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens,
al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires,
advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden
slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
III Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze wijzigen na het sluiten van de overeenkomst doch voor
de levering, heeft ‘leverancier’ het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan ‘wederpartij’ door te berekenen. Onder bedoelde
omstandigheden zijn onder meer begrepen; vrachttarieven, inen uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- of buitenland, leges, belastingen, lonen, sociale lasten, en
overige door derden aan ‘leverancier’ berekende prijzen.
Alle prijzen zijn ‘af magazijn’ van de leverancier en exclusief de
vracht-, verzekerings- en verpakkingskosten, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
IV Levering
1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/
winkel/magazijn van ‘leverancier’.
2.De door ‘leverancier’ opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient ‘wederpartij’ ‘leverancier’ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Een
overschrijding van de leveringstijd geeft opdrachtgever geen
recht tot het vorderen van enige schadevergoeding noch tot het
weigeren van de goederen, noch tot de gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.
3.Leveringstermijnen worden opgeschort zolang door ‘wederpartij’ niet de door ‘leverancier’ verlangde zekerheid is gesteld.
4.Vanaf het ogenblik van levering en aanvaarding vallen de risico’s van verlies en/of schade ten laste van ‘wederpartij’.
5.‘Wederpartij’ is verplicht de gekochte zaken af te nemen op
het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter
beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop
deze bij ‘leverancier’ voor afname gereed staan.
6.Indien ‘wederpartij’ de voor hem bestemde zaken niet of niettijdig afneemt, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en
is ‘leverancier’ gerechtigd deze zaken voor rekening en risico
van ‘wederpartij’ op te slaan of deze na vijf (5) kalenderdagen
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na aanbieding van de zaken aan een derde te verkopen. ‘Wederpartij’ blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten,
verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de
netto-opbrengst van de verkoop aan de derde.
V
Betaling
1.Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant
plaats te vinden bij levering, zonder aftrek of schuldverrekening.
2.Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is ‘wederpartij’ van rechtswege in verzuim. ‘Wederpartij’ is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand. Voorts is ‘leverancier’
gerechtigd alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, van ‘wederpartij’ te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder
geval 15% van het openstaande saldo, met een minimum van €
75,00.
4.In geval van WSNP, faillissement, beslag of surseance van
‘wederpartij’ zijn de vorderingen van ‘leverancier’ onmiddellijk
opeisbaar.
5.‘Leverancier’ behoudt zich het recht voor om, alvorens tot
(verdere) levering over te gaan, betaling te vorderen van het
reeds geleverde, alsook om vooruitbetaling of zekerheidsstelling
te verlangen.
6.Reclames ten aanzien van de factuur dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na de factuurdatum bij ‘leverancier’ te worden ingediend. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schort
de betalingsverplichting niet op.
VI Eigendomsvoorbehoud
Zolang ‘leverancier’ geen volledige betaling van de koopsom
met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot
schadevergoeding van de leverancier wegens wanprestatie van
de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame
zekerheid heeft gesteld, blijven de geleverde goederen eigendom van ‘leverancier’. ‘Leverancier’ is te allen tijde gerechtigd
om de geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen
indien ‘wederpartij’ zijn verplichtingen niet nakomt, WSNP
wordt uitgesproken, surseance aanvraagt of heeft verkregen, in
staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen
wordt gelegd.
‘Wederpartij’ zal op eerste verzoek van ‘leverancier’ de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand en diefstal
verzekeren. ‘Wederpartij’ is verplicht ‘leverancier’ de polis en de
bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd
ter inzage te verstrekken.
VII Reclames
1.‘Wederpartij’ is verplicht de zaken onmiddellijk na aflevering
nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen op straffe van verval, binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ‘leverancier’ te
worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze
termijn geconstateerd hadden kunnen worden, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk 2 weken na aflevering van
de zaken schriftelijk aan ‘leverancier’ worden gemeld op straffe
van verval van rechten. Het hiervoor bepaalde laat onverlet dat
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‘wederpartij’ verplicht is de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum, althans binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, aan ‘leverancier’ te voldoen, zonder aftrek of verrekening.
2.Indien ‘wederpartij’ de zaken reeds heeft doorgeleverd vervallen al zijn rechten in verband met de tekortkoming.
VIII

Retourzendingen
Indien door ‘leverancier’, om welke reden dan ook,
zaken worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de
waarde die deze zaken op de dag van inontvangstneming door
de leverancier hebben, verminderd met de uit de terugneming
van de leverancier voortvloeiende kosten. ‘Wederpartij’ is aansprakelijk voor alle door ‘leverancier’ geleden schade. Indien de
waarde die de zaken op de dag van inontvangstneming door de
leverancier hebben de overeengekomen koopprijs te boven gaat,
vindt creditering plaats voor de overeengekomen koopprijs, verminderd met de uit de terugneming voor de leverancier voortvloeiende kosten.
IX Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van ‘leverancier’ jegens ‘wederpartij’
voor schade als gevolg van een aan ‘leverancier’ toerekenbare
tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad is, voorzover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van ‘leverancier’ wordt gedekt, steeds beperkt tot
het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.
2.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat
of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ‘leverancier’ steeds beperkt tot het factuurbedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is
gebracht.
3.De aansprakelijkheid van ‘leverancier’ conform het bepaalde
in lid 1 en 2 van dit artikel is in ieder geval beperkt tot niet
verwerkte goederen door de wederpartij of een derde. Voor verwerkte goederen in de ruimste zin des woords, goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc., kan geen
enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd.
4.‘Leverancier’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder mede begrepen gevolgschade en gederfde winst en
schade door bedrijfsstagnaties of productiefouten.
5.De in voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
of grove schuld van het bestuur van ‘leverancier’ of van haar
leidinggevende ondergeschikten.
6.‘Wederpartij’ vrijwaart ‘leverancier’ tegen alle aanspraken van
derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met
de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
X
Overmacht
1.‘Leverancier’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2.Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten ko-
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mende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‘leverancier’
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘leverancier’ niet in
staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ‘leverancier’ worden daaronder begrepen.
XI Wanprestatie en ontbinding
1.Indien ‘wederpartij’ op enigerlei wijze wanprestatie pleegt,
zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
2.Onverminderd het bepaalde in de wet zal ‘leverancier’ in geval
van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op
te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.
3.De in voorgaande lid vermelde rechten heeft ‘leverancier’
eveneens indien ‘wederpartij’ in staat van faillissement mocht
worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, de
WSNP van toepassing is of wordt verklaard, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, ten laste
van hem beslag is gelegd, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of
door een derde is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen
alle vorderingen die ‘leverancier’ op ‘wederpartij’ heeft terstond
opeisbaar zijn.
XII Doorverkoop, boetebeding en controle
Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is ‘wederpartij’ niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of
te verpanden of te verwerken of bewerken of op andere wijze,
onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te
stellen. Behoudens andersluidend bericht van ‘leverancier’ is
‘wederpartij’ echter bevoegd de zaken door te (doen) verkopen
en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
De ‘wederpartij’ die handelt met het hiervoor bepaalde verbeurt
ten gunste van ‘leverancier’ een boete voor iedere handeling
die onder een van de vermelde verboden valt, onverminderd het
recht op schadevergoeding van ‘leverancier’. De boete is gelijk
aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 250,- per
handeling. ‘Leverancier’ is bevoegd een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van ‘wederpartij’
teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het hiervoor
bepaalde.
XIII Geschillen
1.Op de rechtsverhouding tussen ‘leverancier’ en ‘wederpartij’
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag van
de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag)
blijft buiten toepassing.
2.De rechter in de vestigingsplaats van ‘leverancier’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ‘leverancier’ het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.
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