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Algemeen
Deze voorwaarden vormen een geheel met alle door ons gesloten en
nog te sluiten overeenkomsten.
De opdrachtgever aanvaardt door zijn bestelling c.q. opdracht onze
voorwaarden.
Algemene voorwaarden en andere bedingingen van de opdrachtgever
binden ons alleen indien zij uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard. Onze
overeenkomst met de opdrachtgever komt eerst tot stand door onze
schriftelijke bevestiging van de bestelling c.q. opdracht.
Aanbiedingen en Leveringen
Al onze aanbiedingen, levertijden en door ons verstrekte gegevens, ook
die in folders, prijscouranten e.d. zijn vrijblijvend.
De levertijden kunnen door ons slechts bij benadering worden
opgegeven. Wij zijn slechts gehouden tijdens onze normale werkuren te
leveren.
De opdrachtgever is verplicht, ook in het geval van levering franco op de
wal of franco werk een veilige loswal of losplaats aan te wijzen, d.w.z.
een loswal of losplaats waar het vervoermiddel veilig kan komen,
lossen, blijven en vertrekken. Indien de opdrachtgever deze verplichting
niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de schade aan het vervoermiddel,
de loswal, de losplaats, de losinrichting en/of andere zaken en zal hij
ons terzake vrijwaren. De opdrachtgever dient de goederen in ontvangst
te nemen in overeenstemming met de loscapaciteit van het
vervoermiddel en/of de losinrichting. Indien de opdrachtgever niet aan
deze verplichting voldoet, zijn wij gerechtigd alle kosten terzake, zoals
overliggelden, wachtgelden, opslagkosten, in rekening van de
opdrachtgever te brengen.
Op de door ons overeengekomen hoeveelheid zijn afwijkingen van 5%
toegestaan, zowel op de totale hoeveelheid als op iedere deellevering.
Indien levering op afroep is overeengekomen zullen wij op verzoek van
de opdrachtgever de levertijden opgeven.
Kwaliteit
Tenzij door ons uitdrukkelijk naar een kwaliteitsnorm verwezen is,
hebben de goederen geen bijzondere eigenschappen en/of
samenstelling. De opdrachtgever heeft het recht de goederen op zijn
kosten te keuren vóór lossing van het schip waarmede het vervoer van
de goederen geheel dan wel gedeeltelijk wordt bewerkstelligd, met dien
verstande, dat indien de levering vanuit opslag plaatsvindt die keuring
vóór lossing van de vrachtauto's plaats dient te vinden.
Aanspraken terzake van de kwaliteit kan de opdrachtgever slechts
tegen ons geldend maken wanneer de goederen niet zijn verwerkt en de
opdrachtgever bovendien zijn bezwaren terzake van de kwaliteit
onmiddellijk na de keuring en in ieder geval voor de lossing van het
vervoermiddel aan ons heeft gemeld en deze melding met de meeste
spoed aan ons schriftelijk heeft bevestigd.
Indien door de keuring voor ons kosten ontstaan, zoals overlig- en
wachtgeld, is de opdrachtgever verplicht deze aan ons te vergoeden.
Prijs
De door ons genoemde verkoopprijs is mede gebaseerd op diverse
kostenfactoren. Wanneer een van deze kostenfactoren na de
bevestiging van de order verhoogd wordt, hebben wij het recht die
verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule, is zij in
het bijzonder van toepassing op een wijziging van de in- of
uitvoerrechten, verandering van de koers van de Euro tegenover de
andere valuta waarin wij de goederen gekocht hebben, van de baggeren standaardprijzen aan de win- en productieplaatsen, de egalisatie en
het tarief van de Dienst der Domeinen, alsmede de gasolieprijzen van
de vervoermiddelen waarmede de goederen vervoerd worden.
Een dergelijke kostenfactor is tevens de vrachtprijs van de schepen
waarmede de goederen vervoerd worden, indien de vrachtprijs
tengevolge van de lage waterstand, ijsgang en andere omstandigheden
verhoogd wordt, zijn wij eveneens gerechtigd deze verhoging (op de in
ons bedrijf gebruikelijke wijze, gebaseerd op de Verlade- und
Transportbedingungen inclusief de Ruhrorter Pegel van 3,01 m) aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen
a.
oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, uitsluiting, prikactie,
boycot, e.d.;
b.
niet of vertraagde levering door onze leverancier van de
goederen;
c.
stoornissen in het verkeer, zoals storm, ijs, mist, hoog en
laag water;

d.

alle andere omstandigheden die de levering of tijdige levering
van de goederen in de weg staan en buiten onze
invloedssfeer liggen.
In het geval van overmacht hebben wij het recht om naar onze keuze of
de termijn van aflevering te wijzigen, of de overeenkomst te annuleren,
zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.
Eigendomsvoorbehoud
De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang alle aan
ons verschuldigde factuurbedragen met rente en kosten niet aan ons
zijn betaald. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de
overeenkomst jegens ons niet nakomt, zijn wij gerechtigd de goederen
zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te
nemen.
Onderaannemers
De onderaannemers die door ons ingeschakeld worden voor de
uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen het vervoer van
goederen, zijn gerechtigd tegenover onze opdrachtgever een beroep te
doen op de bepalingen van deze Voorwaarden.
Garanties en Vrijwaring
Wij zijn slechts aansprakelijk indien door ons geleverde goederen niet
beantwoorden aan hetgeen wij zelf bevestigd c.q. gegarandeerd
hebben.
De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval slechts recht op hetzij
kosteloze aanvulling van ontbrekende resp. vervanging van
ondeugdelijke goederen, hetzij op annulering van het resterende
gedeelte van de overeenkomst met schadevergoeding, welke maximaal
de factuurwaarde bedraagt, dit naar onze keuze. Wij zijn derhalve
nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs- of gevolgschade van welke
aard dan ook. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren c.q.
schadeloos te stellen terzake van aanspraken van derden op grond van
omstandigheden, waarvoor wij niet uit hoofde van deze algemene
voorwaarden aansprakelijk zijn, of die verder gaan dan waartoe onze
aansprakelijkheid bij deze voorwaarden beperkt is.
Betaling
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de
verkoopprijs opeisbaar bij levering van de goederen en in ieder geval
binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien de opdrachtgever met betaling in gebreke blijft, is hij zonder een
nadere ingebrekestelling rente verschuldigd gelijk aan de rente ex artikel
6: 119a BW, te vermeerderen met twee punten. Voorts zijn wij
gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van
14% van de hoofdsom met een minimum van 250,--. De
opdrachtgever is verplicht de buitengerechtelijke kosten integraal aan
ons te vergoeden.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover ons en/of
tegenover derden niet nakomt, alsmede wanneer hij surseance van
betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een
akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, alsmede wanneer zich andere
belangrijke wijzigingen in het bedrijf van de opdrachtgever voordoen,
worden alle aan ons verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever voldoende
zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen
tegenover ons.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, zijn wij bevoegd
hetzij eventueel nog op ons rustende verplichtingen op te schorten,
hetzij om de overeenkomst met betrekking tot de eventueel nog op ons
rustende verplichtingen ontbonden te verklaren, zonder dat een
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst nodig is.
In beide gevallen zijn alle door de opdrachtgever verschuldigde
bedragen, waaronder rente en kosten, direct invorderbaar,
onverminderd ons recht op verdere schadevergoeding.
Elk beroep op korting of schuldvergelijking van de kant van de
opdrachtgever is uitgesloten.
Verpakte goederen
Emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
Verpakte goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico
van de koper, ook indien franco levering overeengekomen is.
Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor enige schade of verlies tijdens
het vervoer door de verpakte goederen geleden.
Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen, koopovereenkomst
danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

