ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN USEDDAIRYEQUIPMENT B.V.

1.

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Useddairyequipment
B.V., gevestigd te Lopik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht,
Nederland, onder nummer 30190319.
Koper: iedere partij die met Verkoper een Overeenkomst aangaat of daarover met verkoper
in onderhandeling treedt.
Product: goederen en diensten.
Meerwerk: al hetgeen door Verkoper wordt geleverd naast en/of toegevoegd aan de
hoeveelheden die specifiek in de tussen Verkoper en Koper gesloten Overeenkomst
vermeld worden, evenals alle door Verkoper aan Koper verleende diensten waarvan de
omvang verder strekt dan die van de expliciet in de Overeenkomst vermelde diensten, over
welke aanvullende hoeveelheden of diensten tevoren met Koper overleg is gepleegd en
overeenstemming is bereikt.
Overeenkomst: de tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst.
Offerte: de door Verkoper aan Koper gestuurde schriftelijke Offerte met betrekking tot een
bepaald Product.
2.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Verkoper.
Iedere verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk
door Verkoper afgewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend voorzover
deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
3.

Inspectie, Offerte en Overeenkomst

3.1

Door Verkoper op zijn website, in mailings of anderszins verstrekte informatie en/of het
daar(in) aanbieden van producten kan niet als een (bindend) aanbod van Verkoper worden
opgevat. Verkoper spant zich in de gegevens op zijn website actueel te houden. Het feit
dat een Product op de website of elders te koop wordt aangeboden, is echter geen garantie
dat het Product nog steeds beschikbaar is.

3.2

Alle monsters, modellen, illustraties, foto’s en informatie over maten, gewichten of andere
eigenschappen van Producten zijn slechts indicatief en kunnen niet door Koper opgevat
worden als een garantie van Verkoper dat de Producten daarmee overeenstemmen.

3.3

Koper wordt op de website van Verkoper de mogelijkheid geboden (I) Verkoper te
verzoeken een product te mogen inspecteren, of (II) Verkoper te verzoeken een
schriftelijke Offerte uit te brengen voor het Product. De offerte zal de vorm van een
koopovereenkomst hebben. (hierna te noemen: “Offerte”).
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3.4

Wanneer Koper Verkoper verzoekt een Offerte uit te brengen, kan Verkoper naar eigen
keuze en op voorwaarde dat het Product nog steeds beschikbaar is, Koper een schriftelijke
Offerte doen toekomen. Door Verkoper uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aanvaarding van een
Offerte is mogelijk gedurende twee dagen na de in de Offerte vermelde datum, waarna de
Offerte komt te vervallen. Aanvaarding kan uitsluitend schriftelijk door Koper geschieden.
Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt pas tot stand wanneer Verkoper, na
schriftelijke aanvaarding door Koper van de Offerte, bevestigt dat de Overeenkomst tot
stand is gekomen. Uitsluitend indien Verkoper de Offerte na aanvaarding door Koper
mede ondertekent en/of indien op basis van de Offerte een factuur wordt verzonden, wordt
Verkoper geacht de Overeenkomst te hebben bevestigd.

3.5

Het staat Verkoper vrij verscheidene Offertes voor hetzelfde Product aan verschillende
Kopers te sturen. Een Overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt uitsluitend tot stand
indien Koper van Verkoper een factuur dan wel een door Verkoper ondertekende Offerte
(retour) ontvangt, overeenkomstig het hiervoor onder 3.4 bepaalde.

3.6

Alle Producten worden aangeboden en verkocht “zoals en waar ze zijn” (in de toestand
waarin en op de plaats waar zij zich bevinden). Indien het aangeboden Product, of
bepaalde delen ervan, nog in gebruik is, dient het Product als aangeboden en verkocht te
worden beschouwd in de toestand waarin het zich bevindt wanneer het niet langer in
gebruik is.

3.7

Het is Koper toegestaan het Product voor eigen rekening te inspecteren alvorens een
Overeenkomst met Verkoper aan te gaan. In dat geval zullen partijen een datum en tijdstip
voor de inspectie overeenkomen en zal Verkoper Koper op de hoogte stellen van de plaats
waar het Product zich bevindt. De inspectie van een Product tast niet het recht van
Verkoper aan het Product aan een derde te verkopen.

3.8

Het Product wordt geacht onvoorwaardelijk door Koper geaccepteerd te zijn indien
Verkoper na de inspectie en vóór ondertekening van de Offerte door Koper geen
schriftelijke en specifieke klacht heeft ontvangen of indien Koper de Offerte zonder
inspectie van het Product heeft ondertekend. Acceptatie houdt uitsluiting in van iedere
aanspraak van Koper met betrekking tot wanprestatie zijdens Verkoper.

3.9

Indien Koper de Producten inspecteert, dient deze bij de ontdekking van eventuele
gebreken, de Verkoper verslag uit te brengen van zijn bevindingen, ook indien Koper het
door hem geïnspecteerde Product uiteindelijk niet koopt.

4.

Prijzen

4.1

De door Verkoper op zijn website, in mailings of elders genoemde prijzen zijn voor
Verkoper niet bindend. Over prijzen kan niet onderhandeld worden. Niemand ontvangt
van Verkoper enige provisie.
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4.2

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, luiden de door Verkoper genoemde prijzen in Euro’s.
Prijzen zijn exclusief BTW of andere van overheidswege opgelegde heffingen. Voorts zijn
prijzen onder meer exclusief ontmantelings-, verpakkings-, vracht- en verzekeringskosten,
kosten voor het opnieuw in goede staat brengen van het Product, installatiekosten,
invoerrechten en andere bijkomende kosten (deze opsomming is niet uitputtend). Alle
invoerrechten, kosten voor exportvergunningen of certificaten en alle heffingen en
belastingen die verband houden met het Product, zijn voor rekening en risico van Koper.
Indien BTW verschuldigd is, wordt deze apart op de factuur vermeld tegen het op de
factuurdatum geldende percentage.

4.3

Verkoper is gerechtigd Koper een extra vergoeding in rekening te brengen voor
Meerwerk.

4.4

Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van tussentijdse
verhogingen van een of meer kostprijselementen op basis waarvan bedoelde prijzen
berekend worden.

5.

Betaling

5.1

Alle door Koper in verband met de levering van Producten verschuldigde bedragen dienen
binnen tien (10) dagen na de factuurdatum ofwel bij vooruitbetaling te worden voldaan
ofwel door middel van een onherroepelijk documentair krediet (letter of credit) (zoals
hierna in artikel 5.4 omschreven). Vooruitbetaling kan geschieden door middel van
overboeking op de door Verkoper opgegeven bankrekening of contant / per cheque. Door
Koper op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen kunnen niet verrekend
worden met door de Verkoper aan Koper verschuldigde betalingen.

5.2

Indien het volledige factuurbedrag niet binnen tien (10) dagen na de in de factuur van
Verkoper genoemde datum op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven of indien
het documentair krediet (zoals hierna in artikel 5.4 omschreven) niet binnen de genoemde
periode is ontvangen, wordt Koper zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst geacht in verzuim te zijn. In dat geval is Verkoper gerechtigd de
Overeenkomst door schriftelijke opzegging te ontbinden. Bij betaling per cheque wordt de
betaling geacht niet binnen de genoemde periode ontvangen te zijn en kan de
Overeenkomst door Verkoper ontbonden worden, indien Verkoper geen schriftelijke
bevestiging van zijn bank heeft ontvangen dat het bedrag van de cheque gedekt is, dat de
bank dit bij de bank van Koper geverifieerd heeft en dat het voor Koper niet langer
mogelijk is te verzoeken om restitutie van het betreffende bedrag.

5.3

Indien Koper door middel van een documentair krediet betaalt, wordt Koper een extra
vergoeding van EUR 1.500,- in rekening gebracht.
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5.4

De navolgende voorwaarden zijn op documentaire kredieten van toepassing.

-

Het documentaire krediet is onherroepelijk en dient door een solide Nederlandse bank
geopend en geconfirmeerd te worden voor de totale overeengekomen, in de door Verkoper
aan Koper verzonden factuur vermelde verkoopwaarde.
Op grond van het documentaire krediet zijn deelzendingen en overslag niet toegestaan.
Alle in Nederland en daarbuiten gemaakte kosten voor de afgifte van een documentaire
krediet en voor confirmatie daarvan zijn voor rekening van Koper.
Het documentaire krediet wordt in Euro’s geopend en geconfirmeerd en heeft een looptijd
van ten minste zestig (60) dagen. Bij vertraging in de levering van het Product zorgt
Koper ervoor dat het documentaire krediet terstond dien Overeenkomstig gewijzigd,
verhoogd en verlengd wordt.
Betaling op grond van een documentaire krediet geschiedt voor 100%, op zicht,
uitsluitend op vertoon van de volgende documenten:
• Origineel vervoersdocument, CMR-vrachtbrief, luchtvrachtbrief, vrachtbrief of
connossement.
• Facturen met betrekking tot de verzonden Producten.
• Paklijst.

-

-

5.5

Ingeval Koper verzuimt te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt
Koper zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geacht in verzuim te
zijn. Vanaf dat moment is Koper gehouden tot betaling van rente ten bedrage van 1,5%
van het uitstaande verschuldigde bedrag per maand, waarbij een deel van een maand als
een volledige maand gerekend wordt. Indien Koper in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, is Koper tevens verplicht
Verkoper de kosten te vergoeden die gemaakt zijn bij het in of buiten rechte afdwingen
van naleving van de Overeenkomst, met inbegrip van alle gerechtelijke kosten of
incassokosten, ongeacht of die kosten meer bedragen dan het bedrag dat berekend zou zijn
op basis van de daarvoor geldende wettelijke regels.

5.6

Door Koper verrichte betalingen komen eerst in mindering op de door Koper
verschuldigde rente of kosten en daarna op het bedrag van de langst openstaande factuur,
ongeacht of Koper verklaart dat de betaling betrekking heeft op een recentere factuur.

6.

Levering, overgang van risico

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, worden alle Producten
verkocht onder de voorwaarde EXW (af fabriek, Incoterms 2000). Alle andere in de
Overeenkomst opgenomen voorwaarden worden verondersteld de in de Incoterms 2000
omschreven voorwaarden te zijn.
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6.2

Na ontvangst van de volledige betaling (100%) van alle op grond van de Overeenkomst
verschuldigde bedragen, of na ontvangst van een documentair krediet voor deze bedragen,
zijn de Producten, tenzij anders overeengekomen, direct beschikbaar en gereed voor
levering. Verkoper stelt Koper daarvan op de hoogte. Indien partijen overeengekomen zijn
dat de Producten door Koper afgehaald en vervoerd zullen worden, dienen de Producten
afgehaald te worden binnen veertien (14) dagen nadat Verkoper schriftelijk heeft
bevestigd dat de volledige betaling (100%) is ontvangen. Indien het Product later
afgehaald wordt, worden opslagkosten in rekening gebracht tegen een tarief van EUR 20,per m2 per maand.

6.3

Indien partijen overeengekomen zijn dat de Producten door Koper afgehaald worden, gaat
het risico van verlies van of schade aan de Producten van Verkoper op Koper over op het
moment waarop Verkoper Koper in kennis stelt dat de volledige betaling is ontvangen en
dat de Producten afgehaald kunnen worden. Indien partijen overeengekomen zijn dat
Verkoper zorgdraagt voor het vervoer van de Producten, gaat het risico van verlies van of
schade aan de Producten van Verkoper op Koper over op het moment dat de Producten in
het schip, de vrachtwagen of ander vervoermiddel geladen worden voor vervoer naar
Koper. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Koper kan namens en voor rekening van
Koper een transportverzekering voor de Producten worden afgesloten.

6.4

Indien een datum of termijn is overeengekomen voor levering van de Producten door
Verkoper en indien deze termijn wordt overschreden, dan wordt Verkoper niet van
rechtswege geacht in verzuim te zijn. Koper is niet gerechtigd wegens overschrijding door
Verkoper van een leveringsdatum of –termijn (I) een verplichting van Verkoper uit hoofde
van de Overeenkomst zelf na te komen of door een derde te laten nakomen, (II) een
vergoeding van Verkoper te eisen of (III) de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is
Koper uitsluitend gerechtigd Verkoper schriftelijk te sommeren binnen veertien (14)
dagen alsnog te leveren. Mocht deze extra periode van veertien (14) dagen overschreden
worden, zonder dat levering plaatsvindt, dan kan de Overeenkomst door Koper ontbonden
worden. Bij ontbinding door Koper heeft Koper uitsluitend recht op terugbetaling van het
reeds betaalde deel van de koopsom.

6.5

Indien partijen overeengekomen zijn dat de kosten van vervoer naar de plaats van levering
door Verkoper betaald worden, dan wordt de wijze van vervoer door Verkoper bepaald.
Indien Koper om een alternatieve wijze van vervoer verzoekt, zijn de extra kosten
daarvoor voor rekening van Koper.

6.6

Verkoper is niet aansprakelijk indien een vervoerder in gebreke blijft, ongeacht of
Verkoper de vervoerder heeft ingeschakeld. Verkoper is gerechtigd te volstaan met
overdracht aan Koper van de vorderingen die Verkoper eventueel jegens de vervoerder
heeft.
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7.

Eigendomsvoorbehoud

7.1

De volle eigendom van alle aan Koper geleverde Producten blijft bij Verkoper berusten tot
aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de verkoper uit hoofde van de
Overeenkomst van de Koper heeft te vorderen, rente en kosten daaronder begrepen.
Zolang de eigendom niet op Koper is overgegaan, is het Koper niet toegestaan het Product
te verkopen of aan een derde een zekerheidsrecht op het Product te verlenen.

7.2

Indien Koper verzuimt een of meer van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper na te
komen of indien Verkoper gegronde redenen heeft om te vermoeden dat Koper daarmee in
verzuim zal zijn, is Verkoper gerechtigd het Product waarop het eigendomsvoorbehoud
rust af te voeren en terug te halen. Indien het Product wordt teruggehaald, wordt de
marktwaarde daarvan aan Koper vergoed, op welke waarde die kosten in mindering
worden gebracht die Verkoper heeft gemaakt om het Product terug te halen, alsmede de
rente en kosten waarop de verkoper op grond van de Overeenkomst aanspraak kan maken.
De marktwaarde bedraagt nooit meer dan de oorspronkelijke koopsom exclusief BTW.

8.

Garantie

Het is Koper bekend dat de Producten niet nieuw, maar reeds gebruikt zijn. De Producten zijn
niet door Verkoper gereviseerd. Verkoper geeft geen garantie op de Producten.
9.

Aansprakelijkheid

9.1

De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot het in dit artikel bepaalde.

9.2

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming door of namens Verkoper van een
van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, is Verkoper slechts aansprakelijk
voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de
achterwege gebleven prestatie. Enige andere aansprakelijkheid met betrekking tot
(levering van) het Product is uitgesloten.

9.3

Verkoper is met name niet aansprakelijk voor (verborgen) gebreken of gebreken die
Verkoper niet bekend waren of voor het feit dat het Product niet voldoet aan de
verwachtingen van Koper. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg
van vertraagde levering van het Product.

9.4

Aansprakelijkheid van de verkoper voor door deze gepleegde onrechtmatige daden is
uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van grove schuld of opzet van
leidinggevende ondergeschikten van de verkoper. In dat geval bedraagt de door Verkoper
te betalen vergoeding maximaal EUR 15.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis,
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één enkele
gebeurtenis. Aansprakelijkheid van Verkoper voor schade ontstaan als gevolg van een
onrechtmatige daad anders dan hiervoor in dit lid omschreven wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
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9.5

Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of
gevolgschade, met inbegrip van - doch niet beperkt tot - schade als gevolg van derving
van winst. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkige
samenwerking of informatie van de kant van Koper.

9.6

Indien op grond van het in dit artikel bepaalde jegens Verkoper aanspraak gemaakt kan
worden op schadevergoeding of indien en voorzover in rechte vast zou komen te staan dat
de beperking van de aansprakelijkheid van Verkoper in dit artikel geen stand kan houden,
is de per gebeurtenis verschuldigde schadevergoeding - waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één enkele gebeurtenis – nooit hoger
dan (naar keuze van Verkoper) (I) het factuurbedrag (exclusief belastingen) met
betrekking tot het Product in verband waarmee de aanspraak geldend gemaakt wordt, of
(II) indien de schade door een verzekering wordt gedekt, het door de
verzekeringsmaatschappij feitelijk aan Verkoper uitgekeerde bedrag. Indien ook de
voornoemde beperkingen niet rechtsgeldig zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper in
ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 20.000,-.

9.7

Voorwaarden met betrekking tot beperking, uitsluiting of vaststelling van
aansprakelijkheid die door een derde jegens Verkoper kunnen worden ingeroepen, kunnen
eveneens door Verkoper jegens Koper worden ingeroepen.

9.8

Het recht op schadevergoeding bestaat uitsluitend indien Koper Verkoper zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis stelt van een gebeurtenis op grond waarvan dat recht
ontstaat. Voorts vervalt iedere aanspraak jegens Verkoper indien niet binnen zes (6)
maanden na die gebeurtenis een rechtsgeding aanhangig is gemaakt.

9.9

Koper vrijwaart Verkoper en haar personeel voor alle aanspraken van derden op
vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins
verband houdende met de Producten.

10.

Overmacht

10.1 Verkoper is niet gehouden een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst na te komen
indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een gebeurtenis die niet te wijten is aan zijn
schuld noch op grond van wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt.
10.2 Onder “overmacht” wordt verstaan: alle gebeurtenissen die de levering of het vervoer van
Producten belemmeren of verhinderen, met inbegrip van – doch niet beperkt tot – het
invoeren van nationale of internationale regelgeving, algemene mobilisatie, oorlog,
vijandelijkheden, revolutie, stakingen, uitsluiting, de uitval of afwezigheid van
vervoersmiddelen, schipbreuk, verlies en/of schade op zee en niet-nakoming door
leveranciers van Verkoper anders dan als gevolg van door verzuim zijdens Verkoper.
Verkoper is daarnaast in het bijzonder niet verplicht tot nakoming in het geval van door
enig land opgelegde invoer-, uitvoer- of doorvoerbeperkingen, quota’s of andere
overheidsmaatregelen die leiden tot het vervallen van de noodzakelijke vergunningen of
licenties of de onmogelijkheid deze te verkrijgen.
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10.3 In geval van overmacht is Verkoper gerechtigd, naast opschorting van de nakoming van
zijn verplichtingen, tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van dat deel van de
Overeenkomst dat nog niet volledig uitgevoerd is, zonder dat daartoe rechterlijke
tussenkomst vereist is en zonder dat Verkoper deswege tot schadevergoeding gehouden is.
11.

Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

11.1 Indien Koper verzuimt tijdig te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst is Verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten totdat de Overeenkomst alsnog wordt uitgevoerd, onverminderd zijn andere
rechten op opschorting krachtens de wet.
11.2 Indien:
Koper verzuimt te voldoen aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Verkoper
uit hoofde van de Overeenkomst; of
beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Koper, aan Koper surseance
van betaling wordt verleend in verband met betalingen aan schuldeisers of Koper
failliet verklaard wordt; of
de zeggenschap over Koper wordt gewijzigd als bedoeld in het SER-besluit
fusiegedragsregels 2000,
is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. Dit recht kan worden uitgeoefend onverminderd alle andere
rechten van Verkoper op grond van de wet, met inbegrip van – doch niet beperkt tot – het
recht van Verkoper volledige vergoeding te eisen van de schade, met inbegrip van - doch
niet beperkt tot - rente en kosten, die Verkoper lijdt of zal lijden als gevolg van verzuim
van de zijde van Koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die Koper lijdt als
gevolg van de ontbinding.
12.

Geschillen

12.1 Alle juridische of feitelijke geschillen met betrekking tot het sluiten, de interpretatie of de
uitvoering van de Overeenkomst, of met betrekking tot de rechten of plichten van partijen,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht,
Nederland, of, naar keuze van Verkoper, door de rechter die bevoegd is op basis van de
algemene bevoegdheidsregels.
12.2 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale
verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
13.

Vertalingen

In geval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en de
vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.
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