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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALBEMA-ROBEMA BV
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van koop en verkoop.
2.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden, waarvan bij een dergelijke overeenkomst niet is afgeweken, blijven onverkort van toepassing.
Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst
1.
Alle aanbiedingen door of vanwege Verkoper in welke vorm dan ook gedaan, daaronder begrepen prijslijsten, catalogi en afbeeldingen in
folders, zijn vrijblijvend.
2.
De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand door schriftelijke of mondelinge bevestiging van een bestelling op basis van een aanbod,
tenzij een vrijblijvend aanbod nadien onverwijld wordt herroepen.
Artikel 3 Aantallen, maten en kwaliteit
1.
Voor de aantallen en maten van de door Verkoper te leveren zaken gelden de volgens internationaal gehanteerde normen toelaatbare toleranties.
2.
De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan internationaal gehanteerde kwaliteitsnormen. Indien tussen partijen bijzondere
kwaliteitskenmerken met betrekking tot door Verkoper te leveren zaken zijn overeengekomen, kan op verzoek van de wederpartij een op die
zaken betrekking hebbend kwaliteitscertificaat worden afgegeven.
Artikel 4 Levering
1.
Levering van zaken die bestemd zijn voor een binnen Nederland gevestigde wederpartij geschiedt franco bestemmingsplaats. Levering van
zaken die bestemd zijn voor een buiten Nederland gevestigde wederpartij geschiedt af werk.
2.
Door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn zorgvuldig vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst
bekend waren, maar hebben niet de betekenis van termijnen binnen welke Verkoper gehouden is tot nakoming van zijn verplichting tot levering,
zodat overschrijding van die termijnen, door welke oorzaak dan ook, Verkoper in geen enkel geval verplicht tot vergoeding van daardoor
geleden schade. Tevens zal vertraging van de levering geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 5 Prijzen en betaling
1.
De prijzen zijn die welke gelden op de dag van aflevering, exclusief BTW.
2.
Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook, tenzij tussen
partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.
Indien de factuur niet op de vervaldag wordt voldaan is de wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, vanaf
dat moment is de wederpartij over het bedrag van de factuur de wettelijke rente plus 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een
maand als hele maand wordt gerekend.
4.
Alle kosten waartoe de overeenkomst aanleiding kan geven, waaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering
van het verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de wederpartij. De kosten van gerechtelijk en buitengerechtelijke incasso worden
gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 50,=.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1.
Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de door hem geleverde zaken tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle
door hem krachtens overeenkomst aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken, daaronder begrepen voldoening van de vordering die de
Verkoper op de wederpartij heeft wegens tekortschieten in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting. De
wederpartij verleent aan de Verkoper reeds thans toestemming haar terreinen en opstallen te betreden ter uitoefening van de aan de Verkoper
krachtens diens eigendomsvoorbehoud toekomende bevoegdheden.
2.
De wederpartij is tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet gerechtigd de door de Verkoper geleverde zaken aan derden te
vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen.
Artikel 7 Reclame
1.
Eventuele reclames terzake van door de Verkoper geleverde zaken moeten binnen acht dagen na aflevering schriftelijk door de wederpartij aan
de Verkoper ter kennis gebracht zijn.
Indien geen schriftelijke reclame wordt ontvangen betekent dit onvoorwaardelijke acceptering van de levering.
2.
Eventuele reclames geven de wederpartij niet de bevoegdheid de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten.
Artikel 8 Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet
is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, indien de overeenkomst is
gesloten naar aanleiding van een door de wederpartij gedane mondelinge bestelling die door haar niet binnen 48 uur schriftelijk is bevestigd.
2.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van gebreken in of afwijkingen van de geleverde
zaken.
Artikel 10 Rechtsmacht en toepasselijk recht
1.
Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter , tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
2.
De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt voor wat betreft alle daaruit voortvloeiende kwesties of
daarmee samenhangende onderwerpen in haar geheel beheerst door Nederlands recht.
Artikel 11 Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
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