Algemene Verkoopsvoorwaarden
van Brandsma B.V.
verder te noemen: Verkoper

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, tenzij Verkoper zich tevoren met andere voorwaarden
schriftelijk akkoord heeft verklaard. Voor zover geen afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen gelden de voorwaarden als hierin vervat. Een dergelijke
schriftelijk geaccordeerde afwijking van deze voorwaarden zal slechts gelden voor de koop/verkoopovereenkomst, waarvoor een zodanige schriftelijke
akkoordverklaring werd gegeven. Een koper die eenmaal op de onderhavige verkoopsvoorwaarden van ons heeft gekocht, wordt geacht ook bij eventueel daarna door
hem mondeling, telefonisch, per brief, fax, of op enigerlei andere wijze opgegeven orders stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met toepassing van de onderhavige
voorwaarden. Een algemene verwijzing door Koper naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2.

Verkoper zal slechts verplicht zijn een bestelling uit te voeren, wanneer hij deze tevoren schriftelijk heeft geaccepteerd. Tussentijdse wijzigingen van een
overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging door Verkoper geacht door hem te zijn aanvaard. Annulering door Koper van een door Verkoper
geaccepteerde bestelling zal slechts plaats kunnen vinden indien: a) Verkoper hiermee schriftelijk akkoord gaat, b) Koper aan Verkoper een redelijk bedrag betaalt,
dat zal worden berekend op basis van de werkelijke kosten die ten behoeve van de besteding zijn gemaakt, te rekenen vanaf de datum van ontvangst tot de datum van
akkoordverklaring van Verkoper met de annulering, daaronder begrepen alle kosten, welke Verkoper zelf in rekening gebracht worden door zijn leveranciers, in
verband met opdrachten door Verkoper aan deze leveranciers met betrekking tot deze bestelling gedaan. Koper is alsdan verplicht deze kosten op aanzegging van
Verkoper te voldoen. Eventuele betwisting door Koper van de kosten, die Verkoper door leveranciers in rekening gebracht zijn, zal voor Koper geen aanleiding mogen
zijn de betaling op te schorten.

3.

Behoudens andersluidend beding zijn de genoemde verkoopprijzen af magazijn Eersel. Betaling van alle facturen dient, zonder aftrek van enige korting, te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum. Koper zal alle belastingen en heffingen betalen, van welke aard ook, welke thans of in de toekomst, direct of indirect worden
geheven op de verkoop van producten van Verkoper waarop de koop/verkoopovereenkomst betrekking heeft, of de vervoerskosten. Koper zal tevens aan Verkoper
betalen alle kosten van extra diensten, in verband met de bestelling door Koper, door Verkoper aan Koper verleend, voorzover partijen zulks zijn overeengekomen.

4.

De door Verkoper genoemde leveringstermijnen zijn steeds te beschouwen als een aanduiding. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal Koper
nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende
overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten mocht voortvloeien.

5.

De afgifte van goederen aan de vervoerder zal gelden als levering aan Koper. Vanaf dat moment zullen de goederen voor risico van Koper zijn, ook indien deze heeft
gereclameerd op de wijze als is voorzien in deze voorwaarden. Het vervoer geschiedt in alle gevallen voor risico van Koper, ook bij franco levering. alle vervoers- en
leveringskosten zijn voor rekening van Koper. Reclames met betrekking tot het ontbreken of beschadigd zijn van goederen, waarvan de oorzaak is gelegen in een of
meer evenementen, die verband houden met dit transport, dienen door Koper rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht, evenals klachten met betrekking tot
aanvullende transportkosten.

6.

Indien een factuur of een gedeelte daarvan 30 dagen na factuurdatum niet is betaald, is Koper, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, een rente
van 1 procent per maand en/of gedeelte van een maand over het uitstaande factuurbedrag verschuldigd tot de datum van de volledige betaling alsook vergoeding van
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 procent van het openstaande factuurbedrag met
een minimum van 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om aanvullende schadevergoeding te vorderen, indien de kosten een hoger bedrag belopen.
Betalingen door Koper verricht, nadat door of namens Verkoper krachtens dit artikel hoofdsom, rente en kosten zijn gevorderd, zullen in de eerste plaats in mindering
strekken op de kosten, vervolgens op de rente, en tenslotte op de hoofdsom.

7.

Verkoper behoudt zich het recht voor hetzij de levering te weigeren, hetzij betaling vooraf te verlangen van elke bestelling of gedeelte van een bestelling indien
Verkoper de solvabiliteit van Koper niet of niet meer voldoende mocht achten, of indien Koper deze of anderszins tussen partijen overeengekomen voorwaarden niet
in acht neemt. Bij weigering van levering door Verkoper op grond van één der hierboven vermelde redenen zal Koper verplicht zijn aan Verkoper alle kosten te
vergoeden van het reeds geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werk, zoals hiervoor in paragraaf 2b vermeld. Niet-levering door Verkoper van door Koper bestelde
goederen op grond van een der genoemde redenen zal Koper nimmer enig recht op schadevergoeding geven.

8.

Als factuurdatum zal worden aangehouden hetzij de datum van verzending der goederen, hetzij de datum van de ter beschikking stelling van de goederen aan Koper
bij gebreke aan leveringsinstructies.

9.

Indien de normale nakoming van verplichtingen van Verkoper door overmacht wordt verhinderd, zal de betreffende koopovereenkomst zijn ontbonden en is Verkoper
ontheven van al zijn verplichtingen met betrekking tot de levering van de goederen en zal Verkoper niet verplicht zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan
Koper. Als overmacht zullen in ieder geval worden beschouwd gebeurtenissen als stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, natuurrampen, gebreken in te
verwerken grondstoffen, opstanden en oorlogen, zowel ten aanzien van Verkoper als bij zijn leveranciers en vervoerders, ook indien deze gebeurtenissen zich slechts
gedeeltelijk voordoen en ongeacht wat hun oorzaak is. In het algemeen wordt hierbij onder overmacht verstaan: elke onvoorziene omstandigheid tengevolge waarvan
normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs geacht kan worden te zijn verhinderd of belemmerd. Ook het in gebreke blijven van de leveranciers van
Verkoper ontheft Verkoper van de ten aanzien van de levering gestelde verplichtingen.

10.

Eventuele reclames dienen door Koper per aangetekend schrijven, waarin nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft behoren te zijn
vermeld, aan Verkoper te worden gericht binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door Koper en in ieder geval voordat de goederen door Koper zijn verbruikt.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan en Verkoper deze reclame erkent, zal Verkoper naar zijn keuze hetzij de gereclameerde goederen voor zijn rekening
vervangen, hetzij de koopprijs voor de goederen restitueren, hetzij een korting op de koopprijs toestaan, welke zal worden bepaald aan de hand van de grootte of de
omvang van het gebrek, zoals dit door Verkoper wordt erkend als te hebben bestaan op het moment, dat de betreffende goederen het magazijn verlieten. Verkoper
behoudt zich het recht voor de gereclameerde goederen tegen terugbetaling van de koopprijs terug te verlangen.

11.

Zolang enige vordering van Verkoper op Koper openstaat en de door Verkoper geleverde goederen niet in het bedrijf van Koper zijn verwerkt, blijven de door
Verkoper geleverde goederen eigendom van Verkoper. Deze goederen zullen roerend blijven en Verkoper zal deze goederen ongeacht de plaats waar deze zich
bevinden, kunnen opvorderen. Het is Koper verboden deze goederen op enigerlei wijze tot zekerheid voor vorderingen van derden te stellen.

12.

Indien Koper: a) enige verplichting die krachtens een tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, of krachtens deze algemene voorwaarden op hem rust, niet
nakomt, b) enig opvorderbaar bedrag onbetaald laat, c) surséance van betaling aanvraagt, d) in staat van faillissement wordt verklaard, e) onder curatele wordt
gesteld, f) zijn onderneming liquideert of de zeggenschap daarin overdraagt, g) overlijdt, is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder enige nadere
aanmaning dan wel, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren en de reeds geleverde doch niet betaalde
goederen terug te vorderen, onverminderd de verplichting van Koper alle als gevolg daarvan door Verkoper geleden en nog te lijden schade te vergoeden. In alle
genoemde gevallen is elke vordering, welke Verkoper op Koper heeft of krijgt onmiddellijk en ineens opeisbaar.

13.

Het zal Verkoper zijn toegestaan een hoeveelheid materiaal te leveren en te factureren, die maximaal 10 procent afwijkt, hetzij meer dan wel minder, van de bestelde
en door Verkoper geaccepteerde hoeveelheid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel mocht zijn bedongen.

14.

Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde van een bestelling de levering te weigeren, indien naar zijn mening die ten deze bindend zal zijn, de
mogelijkheid bestaat, dat de door hem te leveren goederen niet zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gefabriceerd. Bij weigering van de levering door
Verkoper op grond van genoemde reden zal Koper verplicht zijn aan Verkoper alle kosten te vergoeden van het reeds geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werk, zoals
hiervoor in paragraaf 2b vermeld. Bij niet-levering door Verkoper van door Koper bestelde goederen op grond van voornoemde reden zal Koper nimmer enig recht op
schadevergoeding toekomen.

15.

Verkoper garandeert de door hem opgegeven hoedanigheid en kwaliteit van de door hem geleverde goederen gedurende een periode van een jaar, te rekenen vanaf de
datum van levering der goederen. Verkoper zal op grond van deze garantie slechts gehouden zijn de door hem geleverde goederen te vervangen. Eventueel door Koper
ten gevolge van gebreken in of aan de door Verkoper geleverde goederen geleden schade, van welke aard ook, blijft geheel voor rekening van Koper. Verkoper zal tot
geen enkele garantie zijn gehouden indien de door hem geleverde goederen onjuist en/of niet voor het doel waarvoor zij zijn gefabriceerd worden gebruikt of verwerkt.

16.

Geschillen, zonder enige uitzondering, die naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan van toepassing zijn,
mochten rijzen, zullen, met uitsluiting van iedere andere Rechter, naar Nederlands recht worden beslist door de bevoegde Rechter te ’s-Hertogenbosch.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

