ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN POLYCOMP B.V.
ARTIKEL 1
1.1

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten van koop en verkoop die wij aangaan, voorzover wij daarbij als verkoper
optreden. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die
wij doen voor het aangaan van overeenkomsten.
Van deze voorwaarden kan slechts bij schriftelijke door ons ondertekenen verklaring of
bevestiging worden afgeweken. In dat geval zullen de voorwaarden of onderdelen van
voorwaarden, waarvan niet is afgeweken, onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2
2.1

Onze offertes zijn vrijblijvend, zij vervallen indien zij na 8 (acht) dagen niet zijn geaccepteerd.
Door acceptatie komt een overeenkomst tot stand.

2.2

Een overeenkomst komt tot stand indien de afnemer een bestelling bij ons plaatst en wij
deze bestelling of schriftelijk hebben bevestigd, dan wel de goederen hebben uitgeleverd.

2.3

In verband met onze kredietverzekering zullen wij iedere overeenkomst aangaan onder de
opschortende voorwaarde, dat onze kredietadviseur c.q. wijzelf de afnemer voldoende
kredietwaardig kunnen achten. De voorwaarde wordt geacht in vervulling te zijn gegaan,
indien wij overeenkomstig 4.1 hebben geleverd, dan wel indien wij niet binnen 2 (twee)
maanden na onze bevestiging van de opdracht schriftelijk aan de afnemer kennis geven, dat
onze kredietadviseur de afnemer onvoldoende kredietwaardig acht.

ARTIKEL 3
3.1

Voor zover in de overeenkomst niet een bindende prijs is vastgesteld, geldt de prijs van de
dag van levering.

3.2

Ook in geval de overeenkomst voorziet van een bindende prijs, zullen wij gerechtigd zijn alle
na de totstandkoming van de overeenkomst ingetreden kostenstijgingen in onze prijsstelling
door te berekenen.

3.3

Tenzij anders overeengekomen gelden onze prijzen ex fabriek, dat wil zeggen; exclusief
transportkosten, rechten en heffingen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Polycomp B.V. te Vorden

Pagina 1 van 6

ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO
4.1

Levering vindt plaats:
a. indien geen plaats van bestemming is overeengekomen door schriftelijke kennisgeving
aan de afnemer, dat de voor de afnemer bestemde goederen in onze magazijnen gereed
liggen;
b. indien een plaats van bestemming is overeengekomen en wij voor het transport van
transportmiddelen van derden gebruik maken door afgifte der goederen aan de vervoerder.

4.2

Indien een plaats van bestemming is overeengekomen, geschiedt niettemin het vervoer voor
rekening en in opdracht van de afnemer, waarbij deze het arrangeren van vervoer aan ons
heeft overgelaten. Behoudens in geval het vervoer geschiedt met onze eigen
transportmiddelen, is het risico van vervoer voor de afnemer. De keuze van het
transportmiddel staat ons vrij.

4.3

De aan de afnemer opgegeven levertermijn geldt als een schatting onzerzijds naar beste
weten en kunnen. Het overschrijden van deze leveringstermijn geldt niet als tekortkoming of
verzuim. De afnemer heeft evenwel het recht om de overeenkomst – zonder dat hij tot enige
schadeloosstelling jegens ons is gehouden – te annuleren zodra de opgegeven
leveringstermijn met meer dan een maand is overschreden. De afnemer of derden kunnen
jegens ons geen rechten op vergoeding van schade, geleden ten gevolge van verlate levering
of annulering door de afnemer op grond van het hiervoor bepaalde doen gelden. De
afnemer vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken die derden uit deze hoofde jegens ons
pretenderen c.q. geldend maken.

4.4

Indien de goederen die overeenkomstig 4.1 geleverd zijn door omstandigheden die niet door
ons beïnvloed kunnen worden en van onze wil onafhankelijk zijn, niet naar de door de
afnemer opgegeven plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, dan zullen wij deze
goederen ten behoeve van de afnemer voor diens rekening opslaan. Onder die
omstandigheden heeft de afnemer niet het recht om de overeenkomst te annuleren.

4.5

Indien één der partijen door een haar niet aan te rekenen overmacht niet aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de overeenkomst binnen 30 dagen nadat het
overmacht veroorzakende feit aanving, bij schriftelijke aan de andere partij gerichte
kennisgeving geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling
jegens de andere partij is behouden. Dit recht vervalt indien de overmacht veroorzakende
omstandigheden binnen deze termijn van 30 dagen ophoudt zich voor te doen. Onder
overmacht in de zin van dit artikel wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer,
brand, ernstige fabrieksstoornis, langdurige werkstaking, ziekte van een aanmerkelijk
gedeelte van het personeel, niet of niet tijd voldoen aan met de levering verband houdende
verplichtingen door onderleveranciers, overheidmaatregelen etc.
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ARTIKEL 5 BETALING
5.1

Alle betalingen, die krachtens deze voorwaarden aan ons verschuldigd worden, moeten door
de afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum worden verricht door bijschrijving of onze
Nederlandse bank- of girorekening of onze Duitse bankrekening. Tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.

5.2

Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting of verrekening, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.

5.3

Wij zijn te allen tijde bevoegd van de afnemer vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Indien de afnemer niet aan ons
daartoe strekkende verzoek voldoet, na sommering en ingebrekestelling, zijn wij gerechtigd
na ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien levering
overeenkomstig 4.1 reeds plaats vond, is de afnemer in dat geval verplicht onverwijld, doch
uiterlijk binnen één week na dagtekening van onze schriftelijke kennisgeving dat wij van dit
recht gebruik maken, de goederen voor zijn rekening aan ons terug te leveren. Totdat de
goederen door ons zijn terugontvangen en goedgekeurd, blijven die goederen voor risico van
de afnemer.

5.4

Indien de afnemer niet binnen de termijn genoemd in 5.1 volledig aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat
ingebrekestelling nodig is.

5.5

Zodra de afnemer ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij gehouden
aan ons een rente van 2% per maand – een gedeelte van een maand als een hele maand te
rekenen – over het totaal opeisbare saldo te betalen, zonder dat wij uitdrukkelijk behoeven
mede te delen aanspraak op die rentevergoeding maakt.

5.6

Al onze vorderingen op de afnemer worden terstond opeisbaar vanaf het moment, dat de
afnemer ten aanzien van enige verplichting jegens ons in verzuim is geraakt, de afnemer in
staat van faillissement verklaard wordt of de afnemer (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt.

5.7

Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen zijn gedwongen, is de afnemer –
onverminderd het gestelde in 5.8 – gehouden onze buitengerechtelijke incassokosten te
vergoeden. Wij worden geacht tot het nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn,
indien de afnemer meer dan 60 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichting in gebreke
is. Deze buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan het door de Nederlandse Orde van
Advocaten gehanteerde incassotarief met een minimum van € 25,--

5.8

Wij zijn gerechtigd alle leveranties uit welke hoofde ook aan de afnemer te staken, indien en
zolang hij enige verplichting hoe ook genaamd jegens ons niet tijdig nakomt. Indien de
afnemer meer dan 60 dagen in verzuim is, zijn wij gerechtigd iedere overeenkomst te
ontbinden zonder dat de afnemer aanspraak op schadevergoeding jegens ons heeft, docht
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding door afnemer.
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ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de gehele koopprijs
vermeerderd met alle inningskosten en met rente aan ons is voldaan.

6.2

Naast het in 6.1 bepaalde, blijven alle door ons geleverde goederen tevens ons eigendom
totdat al onze vorderingen op de afnemer uit hoofde van alle door ons aan de afnemer
krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, aan ons zijn voldaan.

6.3

De afnemer is gerechtigd om alle onder ons eigendomsvoorbehoud vallende goederen op
normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken binnen de normale uitoefening van
zijn bedrijf.

6.4

Het is de afnemer verboden de in dit artikel bedoelde goederen aan derden tot
eigendomsoverdracht over te dragen, te verpanden, te belenen, in bruikleen, in consignatie
of bewaring te geven of op enigerlei wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht over
die goederen, onder welke titel dan ook, aan derden af te staan of over te dragen.

6.5

In geval de afnemer handelt in strijd met zijn uit de onderhavige overeenkomst
voortvloeiende verplichting of handelt in strijd met dit artikel, zijn wij gerechtigd om de
onmiddellijke afgifte aan ons van de geleverde goederen te vorderen van degene in wiens
handen de zaken zich ook maar bevinden. Althans, anderszins al onze rechten op deze
goederen geldend te maken, zulks onverminderd de verplichting van de afnemer tot
volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 7 KWALITEIT DER GOEDEREN EN RECLAMES
7.1

De afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst op de plaats van bestemming
te tellen, te meten en te wegen, de geleverde goederen op zichtbare gebreken te
controleren en op de gebruikelijke wijze te onderzoeken op eventuele niet zichtbare
gebreken alvorens tot opslag of gebruik over te gaan. Eenmaal in gebruik genomen
goederen gelden als correct geleverd, behoudens in geval deze een niet op normale wijze te
constateren niet zichtbaar gebrek blijken te hebben.

7.2

Reclames aangaande aantallen, maten en gewichten en aangaande zichtbare of eenvoudig
constateerbare niet zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst der goederen
op de plaats van bestemming schriftelijk bij ons ingediend te worden. Indien binnen deze
termijn geen schriftelijke reclame bij ons wordt ontvangen, gelden de goederen behoudens
het gestelde in artikel 8 als correct geleverd.

7.3

Indien een door ons geleverd goed een onzichtbaar gebrek blijkt te hebben, dient binnen 14
dagen nadat dit gebrek is geconstateerd, schriftelijk bij ons gereclameerd te worden. Bij
overschrijding van deze termijn heeft de afnemer of een derde geen enkele aanspraak meer
jegens ons.
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7.4

Ook als een afnemer van oordeel is, dat een hem geleverd goed ondeugdelijk is, moet hij
onverkort aan zijn verplichtingen uit de betrekkelijke overeenkomst voorvloeiende
verplichtingen voldoen. Hij is niet gerechtigd door hem gepretendeerde, uit een in deze
leveringsvoorwaarden bedoelde overeenkomst, tegen vorderingen op ons met zijn
betalingsverplichtingen jegens ons te compenseren.

7.5

Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en de daarvoor
gebruikte materialen, mits de goederen op de normale zorgvuldige wijze worden gebezigd
voor een normaal of gebruikelijk voor dit soort goederen te achten toepassing.

7.6

Wij zijn jegens de afnemer verplicht de goederen die niet voldoen aan de standaard 7.5 te
herstellen, te vervangen of aan hem de koopprijs terug te betalen. De keuze uit de
voornoemde vormen van schadevergoeding dient mede bepaald te worden aan de daaruit
voortvloeiende kosten en de doelmatigheid van de voorgenomen ingreep.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
8.1

Wij zijn tot geen verdergaande schadevergoeding jegens onze afnemers of derden
gehouden, dan die welke uit artikel 7 voortvloeit. Met name zijn wij niet gehouden tot
vergoeding van directe of indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade daaronder
begrepen, die wordt veroorzaakt door ondeugdelijkheid van het materiaal van de goederen
of door fouten of verzuim door wie ook bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt of
veroorzaakt door niet (tijdige) nakoming van onze verplichtingen uit de overeenkomst.
Evenmin zijn wij aansprakelijk jegens de afnemer of derden voor schade veroorzaakt door de
door ons gebruikte hulp- en vervoersmiddelen.

8.2

De afnemer vrijwaart ons tegen aanspraak van derden en tegen alle kosten, schade en
interessen welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van die
aanspraken, voorzover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade door
gebreken van onze goederen of bij het uitvoeren van overeenkomsten als bedoeld in artikel
7 en in het vorige lid van dit artikel.

ARTIKEL 9 INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN
9.1

Indien wij voor de afnemer goederen vervaardigen overeenkomstig ons door de afnemer ter
beschikking gestelde aanwijzingen, zulks in de ruimste betekenis van het woord en/of met
behulp van door de afnemer ter beschikking gestelde of overeenkomstig zijn aanwijzingen
vervaardigde gereedschappen of modellen, garandeert de afnemer ons dat door die
vervaardiging en/of daarop volgende levering van de dienovereenkomstig vervaardigde
goederen geen merk, octrooi, model of enig ander recht van derden wordt geschonden.
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9.2

Indien een derde ons benadert met de mededeling, dat door die fabricage en/of levering
enig recht van enige derde wordt geschonden, zijn wij gerechtigd zonder nadere
aankondiging de fabricage en/of levering van de goederen te staken en de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat wij jegens de afnemer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Die
afnemer is verplicht tot volledige vergoeding van onze kosten, schaden en interessen die
dientengevolge aan ons opkomen.

9.3

De afnemer vrijwaart ons tegen aanspraken die derden wegens inbreuk op hun rechten als
in dit artikel bedoeld, jegens ons doen gelden. Artikel 8.2 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 10 BIJZONDERE GOEDEREN
10.1

Indien wij op verzoek van de afnemer goederen vervaardigen, die wij tot dan niet of niet in
die uitvoering maakten, dan zijn wij gerechtigd deze artikel ook voor derden te vervaardigen.
Keuring van monsters van de bijzondere goederen dient te geschieden binnen 14 dagen na
verzending door of namens ons.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT
11.1

Op al onze overeenkomsten of daaruit voortvloeiende c.q. daaraan aangeknoopte
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van de
eenvormige wetten op de internationale handelskoop roerende goederen van 1964. De
overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in onze plaats van vestiging.

ARTIKEL 12 BEWIJS
12.1

Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met ons
gesloten overeenkomsten voortvloeiende zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen onze administratieve gegevens beslissend.

12.2

Behoudens tegenbewijs met alle middelen, gelden tussen de afnemer en ons de op de
factuur, vrachtbrief en/of pakbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.

ARTIKEL 13 SLOTARTIKEL
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08051544. Op diens schriftelijke verzoek zal de
afnemer kosteloos extra afschriften van deze voorwaarden van ons kunnen verkrijgen.
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