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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 

1 Algemene bepaling 

Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane 

aanbiedingen, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door kopers of anderen op hun briefpapier, 

bestellings- en leveringsformulieren nota’s enz. gesteld en/of ergens gedeponeerd. Met het enkel 

verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze verkoopvoorwaarden. 

 

2 Aanbiedingen/offertes 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. 

 

3 Levertijd 

De overeengekomen levertijden worden door ons bij benadering vermeld. Daar wij steeds trachten 

tijdig te leveren zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding door 

onvoorzien optredende omstandigheden zoals nalatigheid van onze leveranciers en/of expediteurs, 

overheidsmaatregelen in het binnen- en/of buitenland, voor zover deze betrekking hebben op de te 

leveren goederen, vervoersonmogelijkheden, werkstakingen, stagnatie in ons bedrijf (bijv. brand, 

ziekte enz.). Verder gelden alle buiten ons toedoen ontstane omstandigheden als overmacht. In 

gevallen van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst te annuleren of op te schorten. 

 

4 Klachten 

Indien 8 dagen na ontvangst van de goederen door ons geen klachten zijn ontvangen, worden de 

goederen goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze 

voorafgaande goedkeuring en mits franco toegezonden aan ons magazijn. 

 

5 Levering 

Alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper, zowel bij franco als niet franco verzonden 

goederen. 

 

6 Betaling 

Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum. Wij behouden ons het recht van vooruitbetaling te vorderen, of te 

leveren onder rembours. Ingeval niet op tijd betaald, hebben wij het recht om een maand na het 

verstrijken van de betalingstermijn interest a 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum, in 

rekening te brengen, alsmede protest- en/of gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten. 

 

7 Eigendomsvoorbehoud 

Zolang geen volledige betaling van de koopprijs, evt. met alle bijkomende rente- en inningskosten 

heeft plaatsgevonden, blijven de door ons geleverde goederen ons eigendom en kunnen door ons 

worden teruggevorderd. Ook al zijn deze goederen gedeeltelijk betaald. 

 

8 Uitspraak bij ontstane geschillen 

De geschillen welke naar aanleiding van de verkoop en levering van goederen kunnen ontstaan 

verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlands recht en zullen domicile kiezen bij de 

arrondissementsrechtbank te Zutphen of bij het kantongerecht te Zutphen. 

 

Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. 

 

 


