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Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Bevestigingstechniek  
 

Art. 1 Geldigheid  
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk 

wordt afgeweken. Een verwijzing door de koper naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet 

aanvaard.  
Art.2 Offertes  
Al onze offertes en prijzen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de kostenfactoren op de dag der uitbrenging. 
Wanneer in deze kostenfactoren, waar onder met name worden verstaan lonen, materiaalprijzen en de 

koers van de Euro ten opzichte van Buitenlandse valuta, na het sluiten van de koopovereenkomstwijzigingen 
optreden, zijn wij gerechtigd die wijzigingen aan de koper door te berekenen.  

Bij levering van speciale aanmaken behouden wij ons het recht voor van meer of minder levering tot 20% 

op het bestelde kwantum.  
Alle prijzen zijn exclusief emballage en omzetbelasting  

Art. 3 Overeenkomsten  
Voor de overeenkomst is beslissend de inhoud van de opdrachtbevestiging.  

Wijziging of annulering van een koopovereenkomst kan slechts in onderling overleg geschieden.  

Na verzending is annulering niet meer mogelijk.  
Art. 4 Emballage  
Uitgezonderd kisten, pallets en dergelijke wordt door ons geen emballage berekend.  
Art. 5 Zekerheidstelling  
Wij zijn gerechtigd, alvorens te leveren of met levering voort te gaan, van de koper genoegzame 
zekerheidstellig te vorderen  

voor nakoming van zijn verplichtingen.  

Art.6 Verlengd Eigendomsvoorbehoud  
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit of naar 

aanleiding van de koopovereenkomst heeft voldaan, ook al zijn de goederen reeds verwerkt en/of met 
andere goederen verbonden.  

In geval de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt zijn wij gerechtigd na ingebrekestelling de goederen 

terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is 
onverminderd ons recht op verdere schadevergoeding.  

Art. 7 Overmacht  
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te annuleren dan wel de 

uitvoering daarvan op te schorten zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.  

Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid,tengevolge waarvan de 
normale uitvoering van de overeenkomst redelijker wijs niet kan worden gevergd.  

Art. 8 Levertijd  
Wij doen ons best de overeengekomen levertijd aan te houden. Wordt deze termijn echter om wat voor 

reden dan ook overschreden,dan kan de koper daaraan nimmer rechtop schadevergoeding dan wel 
ontbinding of annulering van de overeenkomst ontlenen.  

Bij afroeporders moet de totale order binnen l2 maanden na ontvangst opdracht worden afgenomen.  

Art. 9 Leveringenvervoer  
Levering binnen Nederland van goederen meteen netto-factuurbedrag boven € 350,00 geschiedt franco.  

Indien goederen op een andere dan de gebruikelijke wijze moeten worden verzonden, worden de daaraan 
verbonden kostende koper in rekening gebracht. De goederen reizen steeds voor eigen risico van de koper.  

Art. 10 Reclames  
Reclames moeten onmiddellijk, in ieder gevalbinnen8 dagen na ontvangst van de goederen,schriftelijk bij 
ons zijn ingediend. Reclames,op andere wijze of na genoemde termijn ingediend, zijn van generleiwaarde.  

Indiende koper aantoont dat de door ons geleverde goederen niet aan de gestelde normen enlof toleranties 
voldoen en de goederen dientengevolge doorhem niet zijn te verwerken, kan hij van ons vervanging dan 

wel creditering vragen.  
Art. 11 Aansprakelijkheid  
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voorschade hoe dan ook, ontstaan doortekortkomingen of 

afwijkingen in materiaal of uitvoering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij ons.  
 
 



Art.12 Betaling  
Betalingmoetplaatsvindenbinnen30 dagen netto na factuurdatum. Schuldvergelijking is niet toegestaan.  

Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuurontheffende koper niet van zij 
betalingsverplichting ten aanzien van de overige posten der nota.  

De koper is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.  
Bij overschríjding van de betalingstermijn is de koper een rente verschuldigd van l% per maand of een 

gedeelte van een maand.  

Bij buitengerechtelijke invordering is de koper incassokosten verschuldigd.  
De gehoudenheid hiertoe blijkt uit het enkele feit der aanschrijving van de koper door de derde-

incasseerder. Bij een netto factuurbedrag beneden € 500,00 bedragen de incassokosten l0% met een 
minimum van € 15,00  

Bij een netto-factuur bedrag boven €500,00 bedragen de incassokosten over de eerste €500,00 l0% en over 
het meerdere 5%.  

Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvrage, blijft de afnemer naast de gerechtelijke 

kosten, en rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.  
Art. 13 Verzendkosten/Administratiekosten  
Bij orders met een netto-factuurwaarde beneden € 350,00 wordt een aandeel in de (verzend)kosten 
gerekend van € 15,00.  

Administratíekosten worden door ons niet apart berekend.  

Art. 14 Geschillen  
Alle geschillen,welke tussen de koperen ons mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde 

rechter te Haarlem.  
 

Haarlem 02.01.2002  
 


