ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van
ELMARC B.V.
Gevestigd te Ridderkerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
24151138
Toepasselijkheid
1a.

1b.

1c.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen van Elmarc B.V., althans diegene zich bedient van deze voorwaarden,
beide aangeduid als “Leverancier”. In deze voorwaarden wordt diegene die op
grond hiervan in een rechtsverhouding tot Leverancier staat aangeduid als
“Wederpartij”.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen. Degene die stelt dat afwijkende voorwaarden zijn
bedongen draagt daar volledig de bewijslast van.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is door Leverancier de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

Aanbod en aanvaarding
2a.

2b.

Aanbiedingen van Leverancier zijn steeds vrijblijvend en herroepelijk. Leverancier is
bevoegd haar aanbiedingen binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding
van Wederpartij te herroepen. Tot bewijs van hetgeen is overeengekomen strekt de
omschrijving daarvan in een schriftelijke bevestiging, indien die door Leverancier aan
Wederpartij is verzonden en welke gedurende acht dagen zonder protest wordt
behouden.
Indien Leverancier na totstandkoming van een overeenkomst, doch voor of
gedurende de uitvoering daarvan haar standaard product prijzen wijzigt
(bijvoorbeeld door prijswijziging van materialen, lonen, premies, belastingen etc), dan
is Leverancier gerechtigd de gewijzigde product prijs vanaf de datum van ingang
van deze verhoging aan Wederpartij door te berekenen ook voor bestaande
bestellingen. In geval van prijsverhoging anders dan door overheidsmaatregelen, is
Wederpartij bevoegd om de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te
annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen vijf werkdagen na de datum waarop
Leverancier Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Levertijden en overmacht
3a.

3b.

3c.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zullen opgegeven levertijden
nimmer fatale termijnen zijn. In geval van niet tijdige levering is Leverancier eerst na
deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. De vermelding van een levertijd
strekt niet tot bewijs dat overeengekomen is dat sprake is van een fatale termijn.
Bij overschrijding van leveringstermijnen, danwel bij verzuim zoals in het vorige lid
bedoeld, heeft Wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding, doch slechts de
keus om na binnen een aan Leverancier daartoe te stellen redelijke termijn alsnog
nakoming te eisen, danwel de overeenkomst te ontbinden.
Overschrijding van enige termijn ten gevolge van overmacht geeft beide partijen de
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, door daarvan aan de andere partij
schriftelijk mededeling te doen, nadat de overmachtsituatie twee maanden heeft
voortgeduurd; een en ander zonder dat de ene partij tegenover de andere partij
aanspraak heeft op schadevergoeding. Ontbinding door overmacht heeft slechts
betrekking op dat deel van de overeenkomst, waarvan de nakoming door
overmacht wordt verhinderd.

3d.

Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke
omstandigheid buiten de wil of toedoen van Leverancier om, voorzienbaar of niet,
welke de nakoming door Leverancier van de met Wederpartij gesloten overeenkomst
frustreert, zoals oorlog of daarmee vergelijkbare of verband houdende
omstandigheden,
bedrijfsstoringen,
overheidsmaatregelen,
werkstakingen,
werkuitsluitingen en andere arbeidsmoeilijkheden, wanprestatie c.q. overmacht aan
de zijde van derden die door Leverancier ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst wordt ingeschakeld, inkoopprijswijzigingen van meer dan 20%,
overstromingen, natuurrampen en ieder ander van buitenaf komend onheil.

Levering en transport
4a.

4b.
4c.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken AF
Magazijn Ridderkerk. Vanaf moment van aflevering zijn de zaken geheel voor risico
van Wederpartij. Indien zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door
Wederpartij niet zijn afgenomen staan deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn
rekening en risico en is Leverancier gerechtigd om opslagkosten in rekening te
brengen.
Leverancier is gerechtigd levering van zaken in gedeelten te doen plaatsvinden en
die gedeelten afzonderlijk te factureren.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport of de verzending
van zaken worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk heeft verklaard
de meerdere kosten ervan te zullen dragen.

Klachten en garantie
5a.

5b.

5c.

5d.

5e.

De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van aflevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Leverancier garandeert het in lid a van dit artikel vermelde voor een periode van 24
maanden na aflevering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen. Leverancier is op grond van deze garantie
gehouden om naar eigen keuze het geleverde te herstellen, te vervangen of de
aanschafprijs te vergoeden.
Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Leverancier, Wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie
toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen de levering van
producten aan Wederpartij welke op specifieke instructie zijn vervaardigd (voor wat
betreft het ontwerp of de producent of de verpakking) en de gebreken daarmee
verband houden.
Wederpartij is verplicht direct na de levering van de goederen deze te inspecteren op
gebreken en bij aanwezigheid daarvan Leverancier terstond schriftelijk op de hoogte
te brengen. Indien Wederpartij niet binnen drie dagen na de dag van levering
Leverancier schriftelijk wijst op de gebreken, dan wordt Wederpartij geacht met de
staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en worden de geleverde
goederen geacht de overeengekomen conformiteit te bezitten.
Wederpartij dient Leverancier in staat te stellen ingediende klachten op juistheid te
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die
door beide partijen dient te worden ondertekend.

5f.

5g.

Mochten partijen niet tot overeenstemming komen dan wordt een onafhankelijke
deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van
de partij die in het ongelijk wordt gesteld tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
Indien de klachten naar Leverancier’s oordeel c.q. het oordeel van de onafhankelijke
deskundige juist zijn, dan zal Leverancier naar eigen keuze, hetzij een
schadevergoeding betalen – in overeenstemming met de waardevermindering als
gevolg van de klacht- tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde
goederen hetzij de geleverde goederen vervangen na terugzending daarvan in de
originele toestand. Leverancier is niet gehouden tot verdere schade of
kostenvergoeding hoe dan ook genaamd.

Betaling en incassokosten
6a.

6b.

6c.

6d.
6e.

6f.

6g.

6h.

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen is Wederpartij gehouden om
binnen 21 dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen door PIN betaling
ten kantore van Leverancier, door storting of overmaking op een op de factuur
vermelde bankrekening. Betaling geschiedt zonder korting of verrekening uit welke
hoofde dan ook. Het ingediend hebben van een klacht schort de
betalingsverplichting van Wederpartij geheel noch ten dele op.
Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op een
bankrekening van Leverancier is bijgeschreven. Betalingen strekken tot voldoening
van openstaande rente en kosten en daarna ter voldoeningen van de oudste bij
Leverancier openstaande posten (zelfs al verklaart Wederpartij te dien aanzien
anders ter gelegenheid van de betaling).
Leverancier is bevoegd te allen tijde van Wederpartij te vorderen dat deze naar
Leverancier’s
genoegen
zekerheid
stelt
voor
de
nakoming
van
zijn
betalingsverplichtingen jegens Leverancier.
Door Leverancier aan Wederpartij eventueel verleend uitstel van betaling geldt
slechts indien en voor zover Leverancier dat schriftelijk heeft verleend.
In geval van niet tijdige betaling door Wederpartij van het volledige aan Leverancier
toekomende bedrag is hij van rechtswege jegens Leverancier in verzuim, zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. Vanaf dat tijdstip is Leverancier
bevoegd alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en eventuele andere
overeenkomsten met Wederpartij op te schorten of deze overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
Onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten is Wederpartij vanaf
het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden, tot het tijdstip waarop hij
daadwerkelijk heeft betaald van rechtswege de wettelijke vertragingsrente aan
Leverancier verschuldigd; dit geldt mede ten aanzien van bedragen waarvoor door
Leverancier uitstel van betaling is verleend.
Afgezien van Leverancier’s verdere aanspraken op schadevergoeding zijn de
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Wederpartij.
Verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten zijn gespecificeerd in het ‘Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
Indien Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot
faillietverklaring doet, indien zijn faillissement wordt aangevraagd, indien op enig
vermogensbestanddeel van hem beslag wordt gelegd en bovendien in alle gevallen
waarin Wederpartij er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn
verplichtingen jegens Leverancier niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Leverancier
daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te
bevestigen.

6i.

6j.

6k.

6l.

Indien een van de situaties als hiervoor sub 6h bedoeld zich voordoet is Leverancier
bevoegd alle lopende overeenkomst(en) tussen Leverancier en Wederpartij op te
schorten, danwel te ontbinden, onverminderd Leverancier’s overige rechten. Al
hetgeen Wederpartij op dat tijdstip aan Leverancier verschuldigd is wordt dadelijk en
in het geheel opeisbaar.
Indien Wederpartij van oordeel is dat het saldo dat hij volgens de van Leverancier
uitgegane stukken verschuldigd is, onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen tien
dagen schriftelijk te protesteren onder nauwkeurige opgave van de door hem
gepretendeerde foutieve boekingen. Bij gebreke van zodanig protest is zijn recht om
bezwaar te maken tegen het saldo vervallen.
Alle gevallen waarin Leverancier bevoegd is verplichtingen uit overeenkomsten met
Wederpartij op te schorten, danwel die overeenkomsten te ontbinden gelden als
toerekenbare tekortkoming van Wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen en
verplichten hem tot vergoeding van de kosten, schaden en interesten.
Indien Leverancier overgaat tot opschorting van haar verplichtingen, dan behoudt
Leverancier zich het recht voor om nadien op elk door Leverancier’s gewenst
moment te kiezen voor ontbinding van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij
gedeeltelijk.

Eigendomsvoorbehoud
7a.

7b.

7c.

7d.

7e.

Leverancier levert onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Leverancier behoudt zich
de eigendom voor op alle door haar geleverde zaken totdat Wederpartij al haar
verplichtingen jegens Leverancier volledig is nagekomen. Dit uitgebreide
eigendomsvoorbehoud geldt voor al hetgeen Leverancier van Wederpartij te
vorderen heeft, zowel uit hoofde van reeds verrichte leveranties, de daarmee
gemoeide kosten en de daarmee verband houdende werkzaamheden, als ook uit
hoofde van alle toekomstige leveranties, de daarmee gemoeide kosten en de
daarmee verband houdende werkzaamheden.
Leverancier is bevoegd om indien Wederpartij met betaling te laat is danwel indien er
gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door
Leverancier geleverde producten die overeenkomstig het hiervoor sub 7a bepaalde
eigendom van Leverancier zijn gebleven terug te nemen. Voor zoveel nodig wordt
Leverancier beschouwd als door Wederpartij onherroepelijk gemachtigd om de
betreffende producten weg te doen halen waar deze zich bevinden. Terugneming
heeft te gelden als ontbinding van de met Wederpartij gesloten overeenkomsten.
Indien Leverancier overeenkomstig het hiervoor sub 7b bepaalde producten
terugneemt wordt Wederpartij gecrediteerd op basis van de door Leverancier vast te
stellen waarde van die producten op moment van terugname te verminderen met
de kosten aan het terugnemen verbonden.
Wederpartij is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van normale
bedrijfsuitoefening over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te
beschikken. Maakt Wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om
de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts
onder duidelijke mededeling van voorbehoud van het eigendomsvoorbehoud van
Leverancier te leveren. Onder normale bedrijfsuitvoering wordt niet verstaan het
verschaffen van zekerheid aan derden op welke wijze en in welke vorm dan ook.
Wederpartij verleent Leverancier een pandrecht op de vorderingen die hijzelf op
derden heeft of zal krijgen op grond van doorverkopen van goederen die hij van
Leverancier afneemt. Leverancier is bevoegd om haar handelsfactuur voor
leveranties aan Wederpartij met de aanduiding van die derden aan wie Wederpartij
goederen heeft doorverkocht, ter effectuering van het pandrecht van Leverancier op
de vordering van Wederpartij op de betreffende derden te effectueren en daarvan
aan die derden mededeling te doen.

7f.

Wederpartij is verplicht op deze wijze als hiervoor sub 6h omschreven Leverancier zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, indien een derde rechten pretendeert ten
aanzien van door Leverancier geleverde producten waarop overeenkomstig het
hiervoor sub 7a bepaalde een eigendomsvoorbehoud rust.

Intellectuele eigendom
8a.

8b.

Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, op de door
Leverancier vertegenwoordigde en/of in eigendom zijnde merken. Alle tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen, mallen en matrijzen e.d. zijn en blijven
Leverancier’s eigendom.
Het is Wederpartij niet toegestaan zonder Leverancier’s schriftelijke toestemming
zaken en of bescheiden te wijzigen en of te verveelvoudigen en openbaar te maken,
daaronder begrepen kopiëren, aan derden ter hand stellen of tonen. Voorts zullen
alle door Leverancier afgegeven zaken en of bescheiden zoals hierboven
omschreven op eerste verzoek aan Leverancier worden teruggegeven.

Aansprakelijkheid
9a.
9b.

9c.

9d.

9e.

9f.

Indien Leverancier aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Leverancier is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
Indien Leverancier aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst. Indien sprake is
van meerdere leveranties op grond van een overeenkomst of een overeenkomst
welke uit duidelijk te onderscheiden gedeelten bestaat, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot dat gedeelte van de overeenkomst cq. die leverantie waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en bij gebreke van dekking tot
het bedrag van EUR 100.000 per schadeoorzaak of incident.
Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade aan het geleverde, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden (nadat
Leverancier in de gelegenheid is gesteld om dit te doen) en redelijke kosten gemaakt
ter voorkoming of beperking van verdere schade aan het geleverde.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

Gedeeltelijke toepassing en wijziging
10a.

10b.

Indien er een of meer bepalingen uit overeenkomst(en) van Leverancier met
Wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen geldt
een passende regeling die de bedoeling van de partijen en het door hen
nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk
benadert.
Indien wenselijk of noodzakelijk geacht is Leverancier bevoegd tot wijziging van deze
algemene voorwaarden over te gaan.

Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en bevoegde rechter
11a.
11b.
11c.

De plaats waar Wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Leverancier moet voldoen
is Ridderkerk.
Op alle overeenkomsten van Leverancier is Nederlands recht van toepassing.
In geval van geschillen is naar de keuze van Leverancier de bevoegde rechter die te
Rotterdam danwel van de woonplaats van Wederpartij.

Bovenstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Rotterdam op 13 september 2013 onder nummer 24151138

