VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van:
Besloten Vennootschap VAN WEEZENBEEK SPECIALTIES B.V., gevestigd te Heerhugowaard
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar onder datum februari 2014
Art. 1 ALGEMENE BEPALINGEN
a.	Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op elke
overeenkomst, voorzover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door
partijen wordt afgeweken.
b. 	Mocht enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet van
toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts
de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd. De Algemene
Verkoopvoorwaarden zullen verder volledig van kracht blijven, een en
andere onverminderd de bepaling van het in de Hardheidsclausule gestelde.
c. 	In deze voorwaarden wordt het bovenvermelde bedrijf als “verkoper”
aangeduid en de wederpartij als “koper”.
Art. 2 AANBIEDINGEN
a. 	Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
b. 	Alle prijzen in de aanbieding zijn gebaseerd op de ten tijde van aanbieding
geldende prijzen, valutaverhoudingen, standaardlonen en sociale lasten,
invoerrechten en andere belastingen en heffingen. In geval van wijziging
van één of meer van deze factoren, vóór levering, behoudt verkoper zich
het recht voor het prijsverschil aan koper door te berekenen.
Art. 3 LEVERING
a. 	Tenzij een ander leveringsbeding is overeengekomen, geschiedt levering af
fabriek dan wel af opgegeven magazijn. Het overeengekomen leveringsbeding heeft de in Nederland gebruikelijke betekenis, tenzij voor de
interpretatie van het leveringsbeding regels zijn gegeven door de
Internationale Kamer van Koophandel in de zg. Incoterms zoals laatstelijk
vastgelegd. Het vorenstaande laat het in art. 6 (Eigendomsvoorbehoud)
gestelde onverlet.
b. 	De overeengekomen levertijd is slechts een benadering, zodat deze niet geldt
als uiterste termijn. De verkoper is gerechtigd te leveren omstreeks de
overeengekomen levertijd. In geen geval heeft koper het recht de
overeenkomst op grond van vertraging van de levering geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.
Art. 4 BETALINGEN
a. 	Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden
binnen 30 dagen na faktuurdatum, zonder enige schuldvergelijking of
korting. Verkoper heeft het recht voor iedere levering of deellevering, van
het in de vorige zin bepaalde af te wijken door kontante betaling (waaronder
ook betaling tegen rembours kan worden verstaan) te eisen.
b. 	Indien koper, na schriftelijke aanmaning tot betaling, in gebreke blijft om
binnen de in de aanmaning gestelde termijn tot volledige betaling van
het gemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks tot gevolg dat:
- 	Alle overige ten name van koper bij verkoper openstaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar worden;
- 	Verkoper het recht krijgt, over het in de aanmaning vermelde bedrag een
verzuimrente te berekenen – vanaf faktuurdatum – van 5 % boven het
promesse disconto van de Nederlandsche Bank;
Verkoper het recht krijgt om, zonder nadere in gebreke stelling en zonder
rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan
geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
- 	Alle kosten van verkoper, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
(waaronder begrepen incassokosten) om tot gehele of gedeeltelijke inning
van zijn vorderingen op koper te geraken, komen tot laste van koper.
Art. 5 TRANSPORT
a. 	Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en
risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. 	Tankauto’s, ter beschikking gesteld door verkoper, dienen prompt na
aankomst te worden geledigd. Bij levering in kopers tankauto dient deze in
vulklare staat aan de leverende fabriek ter beschikking te worden gesteld.
c. 	Ingeval door verkoper leenemballage ter beschikking wordt gesteld, gelden
de emballagecondities van de Nederlandse Vereniging van de Chemische
Industrie en het Verbond van Handelaren in Chemische Produkten.
d. 	Belading of vulling van door koper ter beschikking gesteld transportmaterieel
en/of emballage geschiedt – behoudens ingeval van opzet of grove schuld van
verkoper – geheel onder kopers verantwoordelijkheid.
Art. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. 	Verkoper behoudt zich de eigendom van het verkocht voor, tot het tijdstip
waarop het gehele uit hoofde van overeenkomst verschuldigde bedrag is
betaald, ook in gevallen waar de levering in gedeelten geschiedt.
b. 	Ingeval van niet (tijdige) betaling door koper zal verkoper het recht hebben
het verkocht – zonder enige sommatie, in gebreke stelling of rechterlijke
tussenkomst – terug te nemen, zulks onverminderd verkopers overige
rechten in verband met niet tijdige betaling.
c. 	Indien het door verkoper geleverde gebruikt wordt voor vervaardiging van
nieuwe produkten, dan draagt koper deze produkten bij voorbaat in
eigendom over aan verkoper indien de koper niet aan zijn verplichtingen
jegens verkoper voldoet. Deze fiduciaire eigendomsoverdracht blijft van
kracht totdat koper aan zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan,
zonder dat daarvoor een andere overeenkomst is vereist.
Art. 7 OVERMACHT
a. 	Bij overmacht heeft verkoper zonder tussenkomst van de rechter het recht
om de termijn van aflevering der goederen met de duur de overmacht te
verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te
annuleren, zonder in een der gevallen gehouden te zijn tot schadevergoeding.
b. 	Onder overmacht wordt verstaaan elke van de wil van de verkoper
onafhankelijke omstandigheid, die nakomen van de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhindert.
Ondermeer gelden als de hierboven bedoelde omstandigheden: beperkende

overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, inbeslag
neming, onderbreking der produktie, gebrek aan grondstoffen/halffabrikaten/
hulpstoffen/energie, niet levering, niet tijdige levering of niet behoorlijke
levering door de onderneming waarvan de verkoper de goederen betrekt,
staking, brand bij verkoper of diens leverancier.
Art. 8 ONTBINDING/NIET-NAKOMING
a. 	Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen
die voor hem uit enige met hem gesloten overeenkomsten voortvloeien,
alsmede ingeval van faillissement of surséance van betaling van de koper of
bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van
rechtswege ingebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal
zijn vereist. Verkoper zal alsdan gerechtigd zijn de tussen hem en koper
bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder
rechterlijke tussenkomst te ontvinden en van koper betaling te vorderen van
de reeds verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van
schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestatie van de koper
en de ontbinding der overeenkomst. Onder deze schade is ook begrepen de
door koper gederfde winst.
b. 	Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij
gehouden aan de verkoper alle onkosten te vergoeden, die met het oog op
de uitvoering van de order redelijkerwijs zijn gemaakt. Alles, onverminderd
het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving van de overige uit
de bewuste annulering voortvloeiende schaden.
Art. 9 AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAME
a. 	Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, samen
stelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van de goederen binden verkoper niet, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan.
b. 	Verkopers aansprakelijkheid als gevolg van niet, niet tijdige of niet
behoorlijke levering zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto
faktuurbedrag der betreffende goederen te boven gaan. Bovendien is de
aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van de goederen
en emballage, beperkt tot direkte schade aan personen of goederen.
c. 	Koper is verplicht de hem geleverde goederen te controleren, alvorens deze
in gebruik te (doen) nemen. Ingeval van levering in bulk dient de koper de
goederen te controleren, alvorens wordt overgeladen in reservoir. Met name
zal deze controle betrekking moeten hebben op de hoedanigheid en de
identiteit van de geleverde goederen, ten opzichte van hetgeen verkocht
werd. Indien koper niet kan bewijzen deze controle te hebben gevoerd, zal
hij elk recht op reclame hebben verwerkt.
d. 	Ingebruikname of doorverkoop van de geleverde goederen geldt in alle
gevallen als acceptatie en reclame is dan niet meer mogelijk.
e. 	Eventuele retourzending van de geleverde goederen mag slechts na
schriftelijke goedkeuring van de verkoper plaatsvinden.
f. 	Reclames kunnen slechts op straffe van verval in behandeling worden
genomen, indien zij uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk te
onzer kennis worden gebracht.
g. 	Verkoper is, behoudens een uitdrukkelijke, schriftelijke garantie, nimmer
verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade
ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of bij het uitvoeren van
werkzaamheden.
h. 	Koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot
schadevergoeding jegens verkoper uit hoofde van welke oorzaak dan ook.
Art. 10	OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
EN OVERGANG VAN ZEGGENSCHAP
a. 	Geen der partijen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere partij gerechtigd zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk
aan een ander over te dragen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door
een ander te laten uitvoeren.
b. 	Indien na de totstandkoming der overeenkomst de zeggenschap over alle of
een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van de koper direct of indirect
in andere handen overgaat, heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven
met een opzegtermijn van 10 dagen eenzijdig te beëindigen, zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn..
Art. 11 ZEKERHEIDSSTELLING
a. 	Indien verkoper, te zijner beoordeling, van mening wordt, dat zich na het tot
stand komen van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die het
nakomen van de overeenkomst door koper onzeker maken, zal verkoper het
recht hebben van de koper waarborgen voor de nakoming zijnerzijds van de
overeenkomst te verlangen.
b. 	Ingeval koper niet aan het onder Art. 11/a. gestelde verlangen voldoet, zal
verkoper het recht hebben om – zonder ingebrekestelling – de uitvoering der
overeenkomst op te schorten danwel geheel of gedeeltelijk te annuleren,
zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
Art. 12 GESCHILLEN
a. 	Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is bij uitsluiting
Nederlands recht van toepassing.
b. 	Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanig geschil
bevoegd is en tenzij verkoper de voorkeur mocht geven aan de rechter ter
plaatse van de verblijving der koper.
Art. 13 HARDHEIDSCLAUSULE
Mochten de omstandigheden, waarvan partijen bij ondertekening van de
overeenkomst zijn uitgegaan, zich tijdens de duur van de overeenkomst zo
aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van een of meer der bepalingen
daarvan in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden verlangd,
dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst.

