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Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring
van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden,
zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus
tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend.
1.3 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie
van het aanbod de verkoper heeft bereikt.
1.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen
ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt in
afwijking van het in het vorige lid bepaalde de
overeenkomst pas tot stand indien de verkoper aan de
koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in
te stemmen.
Artikel 2. Wijzigingen
2.1 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen
van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht
zijn indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn
overeen gekomen.
2.2 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst
garandeert de verkoper geen speciale gebruikstoepassing.
Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving
3.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om de
zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en
hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde)
offerte omschreven.
Artikel 4. Levering
4.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af
magazijn.
4.2 Door verkoper verzonden zaken reizen altijd, derhalve
zowel bij franco als bij niet franco zendingen voor rekening
en risico van koper ook indien het retourzendingen
betreffen. Onder reizen wordt mede verstaan het lossen
van zaken. Derhalve geschiedt het lossen van de zaken
altijd voor risico van koper.
4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om
gedeeltelijke leveringen te doen en om, op grond van
technische redenen, de bestelde hoeveelheid te leveren
met een tolerantie van 10%.
4.4 Verkoper zal de zaken leveren op het tijdstip of
onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat
respectievelijk die bepaald is in de order. Indien een
leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de
datum waarop verkoper de order heeft bevestigd.
4.5 Een door verkoper met koper overeengekomen
levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient koper
verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een
laatste in redelijkheid te bepalen termijn te gunnen voor
het -alsnog- presteren. Overschrijding van de levertijd kan
slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien
zulks schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 5. Overmacht
5.1 De in artikel 4 genoemde leveringstermijn wordt
verlengd met de periode gedurende verkoper door
overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.2 Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake
indien verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst
verhinderd is aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest,
brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,

overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieen,
storingen in de levering van energie, alles zowel in het
bedrijf van verkoper als bij derden van wie verkoper de
zaken geheel of gedeeltelijk betrekt.
5.3 Indien door overmacht de levering meer dan 2
maanden vertraagd wordt zijn zowel verkoper als de koper
bevoegd de overeenkomst als beeindigd te beschouwen.
In dat geval heeft verkoper slechts recht op vergoeding
van de door hem gemaakte kosten.
Artikel 6. Eigendomsovergang en risico
6.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit
artikel zal de eigendom en het risico voor de zaken op de
koper overgaan bij aflevering.
6.2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de
koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan
of daarvoor zekerheid heeft gesteld behoudt de verkoper
zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de
eigendom op op koper over zodra de koper aan al zijn
verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
6.3 Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent
de betalingscapaciteit van de koper is de verkoper
bevoegd de levering uit te stellen tot dat de koper
zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is
aansprakelijk voor de door de verkoper door deze
vertraagde aflevering te lijden schade.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Indien een door verkoper geleverde zaak niet voldoet
aan de kwaliteit genoemd in artikel 3 en/of een materiaal of
fabricagefout vertoont heeft koper, mits tijdig is
gereclameerd recht op herlevering van de gebrekkige zaak
danwel, zulks ter keuze van verkoper, op een vergoeding
in geld tot ten hoogste het bedrag dat door verkoper aan
koper terzake die gebrekkige zaak is gefaktureerd. Zulks
geldt niet wanneer het gebrek een gevolg is van onjuist
handelen of nalaten door of namens koper.
7.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs, produkt
en/of andere schade die direkt of indirekt ontstaat als
gevolg van gebreken in de door verkoper geleverde zaken
of late levering van die zaken tenzij koper aantoont dat de
schade is te wijten aan met opzet gelijkstaande grove
schuld van verkoper.
Artikel 8. Reclamatie
8.1 Koper kan op een hiervoor genoemd gebrek in de
prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen
bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken bij verkopen terzake
schriftelijk heeft geprotesteerd.
8.2 De controle op de hoeveelheid van het geleverde
berust bij de koper. Indien niet binnen bekwame tijd na
ontvangst over die afgeleverde hoeveelheden schriftelijk
wordt gereclameerd zijn de hoeveelheden zoals vermeld
op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of andere
dergelijke documenten als juist erkend.
8.3 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na
aflevering.
8.4 Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem
ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij
niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft
gereclameerd en/of hij verkoper niet de gelegenheid heeft
geboden de gebreken te herstellen.
Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na
faktuurdatum tenzij op de faktuur anders is vermeld.
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9.2 Indien koper niet binnen voormelde termijn betaalt kan
verkoper de wettelijke rente in rekening brengen. De rente
wordt berekend vanaf de dag waarop betaling had moeten
plaatsvinden tot aan de dag van de ontvangst van het
verschuldigde bedrag onverminderd aan verkoper verdere
toekomende rechten waaronder het recht alle op die
invordering vallende incassokosten op koper te verhalen,
welke buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15%
zullen bedragen van het in te vorderen bedrag.
9.3 Koper zal jegens verkoper nimmer een beroep kunnen
doen op korting of verrekening.
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9.4 Alle vorderingen van verkoper op koper zullen in elk
geval en onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer koper in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, zijn ondercuratelestelling is aangevraagd,
wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van
koper wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie
treedt of wordt ontbonden en wanneer koper in gebreke
blijft met het stellen van deugdelijke zekerheid als bedoeld
in artikel 6.
9.5 In de in het vorig lid genoemde gevallen wordt de
koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke
tussenkomst na een schriftelijke verklaring daartoe van
verkoper.
9.6 Door de ontbinding worden over en weer bestaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is
aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade
ondermeer bestaande uit winstderving.
Artikel 10. Geldend recht, bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.
10.2 Alle geschillen hoe ook genaamd voortvloeiend uit
offertes en overeenkomsten worden onderworpen aan het
oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van verkoper zulks tenzij wettelijke
bepalen zich daarentegen verzetten.
10.3 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet
van toepassing evenmin als enige toekomstige
internationale regeling inzake koop van roerende
lichamelijke zaken waarvan de werking van partijen door
partijen kan worden uitgesloten.
Artikel 11. Wijziging van deze voorwaarden
11.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden
aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigd tijdstip van in werking treden. Verkoper zal
de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden.
Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld
treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hij van de
wijzigingen op de hoogte is gebracht.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Egetra Nederland bv

Pagina 3 van 3

