ALGEMENE VOORWAARDEN WAARDENBURG B.V.

1.

Algemene bepalingen

1.1

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Waardenburg: Waardenburg B.V.
Wederpartij en/of koper :

natuurlijke persoon, vennootschap of rechtspersoon, die met

Waardenburg een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, aan wie
door Waardenburg een offerte/aanbieding is gericht of die een offerte/aanbieding heeft
geaccepteerd, dan wel van wie de opdracht uitgaat.

2.

Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Waardenburg doet, alle
overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

2.2

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2.3

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

2.4

Alle aanbiedingen van Waardenburg zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
vermeld.

3.

Levering van zaken, verpakking

3.1

Bij koop vindt levering plaats op de locatie waar Waardenburg haar bedrijf uitoefent, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

3.2

Het risico van de zaak gaat over zodra Waardenburg deze ter beschikking stelt van de
koper.

3.3

Door Waardenburg opgegeven levertijden zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van de
levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

3.4

Wanneer Waardenburg voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten,
containers enz. (verpakkingsmateriaal) ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al
dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen
stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) het
verpakkingsmateriaal onbeschadigd terug te zenden naar het door Waardenburg opgegeven
adres. Bij beschadiging of verlies van het verpakkingsmaterieel is de koper gehouden de
door Waardenburg dientengevolge geleden schade te vergoeden. De door Waardenburg
opgegeven schade wordt vermoed juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

4.

Vervoer door Waardenburg
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4.1

Zaken reizen voor risico van de koper. Waardenburg is derhalve niet aansprakelijk voor
schade (zoals transport- ,brand,- en waterschade, schade door diefstal of verduistering)
tijdens het vervoer ontstaan aan de zaken.

5.

Kwaliteit en omschrijving

5.1

Waardenburg verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving,
kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte is omschreven.

5.2

Waardenburg staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de
koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Waardenburg kenbaar is gemaakt,
tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

5.3

Gebreken aan door Waardenburg geleverde zaken dienen binnen twee dagen na ontdekking
of binnen twee dagen nadat de koper het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk aan Waardenburg te worden gemeld, bij gebreke waarvan de koper er geen
beroep meer op kan doen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

5.4

In geval van een gebrek is de koper gehouden de gebrekkige zaken ter beschikking van
Waardenburg te stellen en dient de koper Waardenburg in de gelegenheid te stellen alsnog
de overeengekomen prestatie te leveren.

6.

Aansprakelijkheid

6.1

Waardenburg is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, hoe ook
genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, behoudens voor zover de schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Waardenburg of van met de leiding
van zijn bedrijf belaste personen.

6.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 is aansprakelijkheid van Waardenburg steeds
beperkt tot 25% van de prijs van de geleverde zaken. Onverminderd het in de vorige zin
bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Waardenburg beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van een eventueel door haar afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

6.3

De wederpartij is gehouden Waardenburg te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
terzake van alle aanspraken van derden, eigen personeelsleden van de wederpartij
daaronder begrepen, tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van
Waardenburg in deze voorwaarden in verhouding met de wederpartij is uitgesloten.

6.4

Iedere vordering jegens Waardenburg vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden
na het ontstaan van die vordering.

7.

Betaling, eigendomsvoorbehoud
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7.1

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door Waardenburg vermelde prijzen exclusief
BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van verpakking, inen uitlading en verzekering.

7.2

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3

Klachten betreffende onjuistheden terzake de door Waardenburg gezonden facturen dienen
binnen 10 dagen bij Waardenburg te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de inhoud van de
factuur tussen partijen als vaststaand heeft te gelden.

7.4

Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan.

7.5

Bij niet tijdige betaling is de wederpartij de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:120
lid 2 Burgerlijk Wetboek vermeerderd met 2 procenpunten verschuldigd, alsmede een
bedrag ter hoogte van 15% van de uitstaande vordering zonder rente, uit hoofde van
vertragingsschade. Deze vertragingsschade is verschuldigd naast eventuele andere
schadevergoeding op grond van de wet.

7.6

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Waardenburg, verband houdende met
de inning van enige vordering op de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij.

7.7

Waardenburg blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de wederpartij niet
aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, ook voorzover deze betrekking hebben op
eerdere leveranties van zaken of verlening van diensten. De wederpartij is niet bevoegd
zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust te verpanden, te verhuren of in eigendom
over te dragen of anderszins in de macht van een derde te brengen.

8.

Overmacht

8.1

In geval van overmacht heeft Waardenburg het recht de overeenkomst met de wederpartij
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door eenvoudige mededeling aan de wederpartij,
zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat Waardenburg terzake van de door de
wederpartij door de ontbinding geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

8.2

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, onwerkbaar
weer, overstromingen, stremmingen in het vervoer, gebrek aan grondstoffen en/of
brandstoffen, brand, machinebreuk en andere calamiteiten, stakingen en overigens alle
onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang verstoren en/of de uitvoering
van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

9.

Overdracht vorderingsrechten

9.1

Behoudens schriftelijke toestemming van Waardenburg heeft de wederpartij niet het recht
zijn vorderingsrechten jegens Waardenburg uit de overeenkomst of anderszins aan derden
over te dragen.

10.

Ontbinding
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10.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 heeft Waardenburg het recht de overeenkomst met
de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door eenvoudige mededeling aan de
wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat Waardenburg terzake van de
door de wederpartij door de ontbinding geleden schade tot enige vergoeding daarvan is
verplicht in het geval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig
nakomt en wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, door de rechtbank het verzoek van deze wordt ingewilligd
tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging,
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen ervan verliest, steeds met het behoud van enig recht van Waardenburg op vergoeding
van schade.

11.

Geschillen, toepasselijk recht

11.1

Op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen partijen en de daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen zijn, ook ingeval de wederpartij gevestigd is buiten
Nederland, is uitsluitend Nederlands recht van toepassingen, met uitsluiting van de
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).

11.2

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, uit welke hoofde dan ook, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem, behoudens de exclusieve
bevoegdheid van de sector Kanton. Exclusief bevoegd ten aanzien van voorlopige
voorzieningen is de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, behoudens de
exclusieve bevoegdheid van de sector Kanton.

12.

Diversen

12.1

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of
gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor
het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling
worden geacht datgene te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig de strekking van de
ongeldige bepaling het meest nabij komt.

12.2

Indien Waardenburg om wat voor reden dan ook niet direct jegens de wederpartij een
beroep doet op enige toepasselijke bepaling in deze algemene voorwaarden, verwerpt
Waardenburg daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de
desbetreffende bepaling en alle andere bepaling van deze algemene voorwaarden te doen.
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