Algemene verkoopvoorwaarden
1.Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden schrijven algemene regels voor –en zijn steeds
van toepassing op- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten waarbij
Handelsonderneming Eeuwema te Grijpskerk zaakdoende onder de naam
Handelsonderneming Eeuwema betrokken is.
2.Offertes
1.Als offertes door ons worden uitgebracht,vinden die plaats onder toepassing van
deze algemene verkoopvoorwaarden op de offerte als ook op de acceptatie ervan.
2.Een offerte is steeds geheel vrijblijvend.
3.Een offerte wordt tot een maand na afgifte gestand gedaan,tenzij die offerte anders
vermeldt.
3. Overeenkomsten
1.Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod, al dan niet
bij offerte uitgebracht, ons heeft bereikt.
2.Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. een offerte worden
aangebracht,komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst
pas tot stand,indien wij aan de koper schriftelijk bericht hebben gestuurd dat wij met
deze afwijkingen instemmen.
4.wijzigingen
1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene
verkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht ,indien zij schriftelijk tussen koper en ons
zijn overeengekomen .
2.Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit
voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen de partijen te worden
overeengekomen.
3.Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is er
tussen de partijen een geschil als bedoeld in artikel 17 van deze algemene
voorwaarden.
5.Levering
1.Tenzij anders wordt overeengekomen wordt geleverd af een nader overeen
tekomen adres.
2. De inlading en het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de
koper,tenzij levering franco,inclusief verzekering, is overeengekomen.
3.Wanneer wij voor het transport enig materieel te beschikking hebben gesteld of
door een derde –al dan niet tegen voldoening van een waarborgsom –ter beschikking
hebben doen stellen,is de koper verplicht dat materieel terug te zenden aan het door
ons opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan ons schadevergoeding
verschuldigd is.
4.Enig materieel als bedoeld in het vorige lid dient te worden geretourneerd in de
staat waarin het zich voor het transport bevond. Wij zijn bevoegd dat materieel,zo wij
dat nodig oordelen, na gebruik te laten inspecteren door een deskundige. De koper is

gehouden tot de vergoeding van alle schade aan het hem ter beschikking gestelde
materieel.
6.Deellevering
Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen kan levering voor het
geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden
tot de vergoeding de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijke transactie.
7.Opslag
1.Indien om welke reden ook de koper niet in staat is om de goederen op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de
levering,zullen wij,opslagmogelijkheden dat toetlaten,op verzoek van de koper de
goederen bewaren en beveiligen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
2.De koper is gehouden aan ons de kosten voor opslag volgens het bij ons
gebruikelijke tarief en,bij gebreke daarvan,volgens het in de branche gebruikelijke
tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor levering gereed zijn,dan
wel,indien dat het een later tijdstip is ,vanaf de in de koopovereenkomst
overeengekomen leveringsdatum.
8.Eigendomsovergang en risico
1.behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van –en
het risico voor- de goederen op de koper overgaan bij de aflevering.
2.Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel
bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld,behouden wij
ons de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper
over,zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
3.Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de liquiditeit van de koper, zijn wij
bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de
betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor onze schade,veroorzaakt
door een vertraagde aflevering.
4.Als wij op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 de
levering uitstellen,zullen de goederen eigendom van ons blijven en ligt het risico bij
ons,totdat de goederen aan de koper zijn geleverd.
9.leveringstermijnen
1.Indien een leveringstermijn wordt afgesproken,gaat deze,tenzij uitdrukkelijk anders
wordt bepaald,in op het moment waarop de koopovereenkomst tot stand komt.
2.Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper niet het recht de
koopovereenkomst te annuleren,dan nadat hij ons schriftelijk nog een termijn heeft
gesteld en ook binnen die laatste termijn niet wordt geleverd.
3.Evenmin kan de koper bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn
de ontvangst of de betaling der goederen weigeren en/of vergoeding van enige
directe of indirecte schade,door hem of derden geleden,eisen.

10.Overmacht
1.Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1280 ev. en 1480ev. Van het burgerlijk
wetboek worden onze verplichtingen opgeschort indien zich overmacht voor doet.
2.Wij kunnen ons tevens op overmacht beroepen indien onze prestatie vertraagd
wordt door onvoorziene omstandigheden of onmogelijk wordt gemaakt door toedoen
van personen of zaken waarvan wij ons bij de nakoming van onze verplichtingen
bedienen.
3.Zo wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen
voldeden,hebben wij het recht het geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4.Indien door de overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt,zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In het laatste
geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
11.Garantie
1.Tenzij ander is overeengekomen,garanderen wij dat alle door ons geleverde
goederen voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid.
2.Indien uit de overeenkomst c.q. de factuur blijkt dat wij geen garantie verlenen,dan
zijn wij met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting, jegens de koper aldus
aansprakelijk,dat wij alle onderdelen, waaraan gedurende de overeengekomen
garantieperiode als gevolg van ondeugdelijk materiaal enig hinderlijke gebrek mocht
ontstaan,kosteloos zullen herstellen ofwel onderdelen vervangen, dit ter onze keuze.
3.Zo wij garantie verlenen, dient een gebrek binnen acht dagen na ontdekking
schriftelijk aan ons te worden bericht.
4.Alle garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun
bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en indien er onvakkundig
reparaties aan het geleverde zijn verricht. Door het verstrijken van de
overeengekomen garantietermijn vervalt elk van onze verplichtingen en
aansprakelijkheden
12.Vrijwaring
De koper vrijwaart ons voor alle aanspreken van derden voor schade ontstaan door
of met de aan de koper geleverde goederen.

13.prijs en betaling
1.De koopprijs omvat,behalve de prijs voor de goederen de kosten voor eventueel
transport ter juister plaatse,door de koper binnen Nederland aangewezen.
2.Tenzij anders wordt overeengekomen geschiedt de betaling à contant bij levering.
3.Indien op factuur wordt geleverd is de koper gehouden de koopprijs binnen dertig
dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door
hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4.Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin
gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van twee weken,zijn wij
bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontboden te
beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door ons geleden
schade, onder meer bestaande uit de kosten van de ingebrekestelling.
5.Indien wij bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen
overgaan,komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten
bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag.
6.De koper,die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld artikel 7,
blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 dezes vermelde tijdstip.
14.Ontbinding
1.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 geldt de koopovereenkomst als
ontbonden,zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal
zijn vereist,op het tijdstip,waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surseance van betaling aanvraagt,of door beslaglegging, onder
curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen ervan verliest,tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2.Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade,
onder meer bestaande uit winstdervering en transportkosten.
15.Nietige en onwerkzame bepalingen
Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen
worden toegepast,treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de
onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van de
overeenkomst blijven volledig van kracht.
16.Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. De toepasselijkheid
van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk
uitgesloten.
17.Geschillen
1.Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere
overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter.
2. een geschil wordt geacht aanwezig te zijn,zodra een van de partijen zulks
verklaart.

