ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ATTEMA B.V.
GEVESTIGD TE GORINCHEM

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van al onze offertes en overeenkomsten, ongeacht of zij strekken
tot levering van goederen dan wel van andere prestaties, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
Zij hebben te allen tijde voorrang boven de inkoop- of andere voorwaarden van onze afnemers. De
toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden van onze afnemers worden door deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk door ons afgewezen.
2. BESTELLINGEN EN OFFERTES
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een bestelling of opdracht is voor ons niet bindend dan na onze schriftelijke
aanvaarding. De kosten van een offerte die niet leiden tot een overeenkomst, zijn voor rekening van degene die
de offerte heeft aangevraagd. Wij zijn niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren dan nadat wij
de wijziging schriftelijk hebben bevestigd en de afnemer alle extra kosten heeft vergoed die voor ons uit de
wijziging voortvloeien.
3. GEGEVENS
a) De in offertes, folders, catalogi of andere documentatie vermelde maten, gewichten en andere gegevens,
alsmede de erin opgenomen afbeeldingen van onze producten, hebben een informatief en vrijblijvend
karakter. Aan deze gegevens, respectievelijk afbeeldingen, zijn wij niet gebonden, tenzij uit offerte of
overeenkomst het tegendeel blijkt.
b) Alle beschrijvingen, berekeningen, schetsen, schema's, ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen die
door ons zijn vervaardigd en/of aan onze afnemers zijn verstrekt, blijven ons eigendom en zij mogen zonder
onze schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden getoond of
ter beschikking gesteld worden. Zij dienen op ons verzoek aan ons te worden teruggegeven.
c) Onze afnemers staan jegens ons in voor de juistheid van de door hen verstrekte tekeningen, berekeningen,
ramingen en andere gegevens. In verband met deze gegevens en de toepassing daarvan aanvaarden wij
geen enkele verantwoordelijkheid.
d) Indien wij producten vervaardigen naar tekeningen, monsters, modellen of in het algemeen aanwijzingen die
ons door de afnemer ter beschikking zijn gesteld, garandeert hij dat de te leveren producten in Nederland, of
in het land van bestemming, geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van
een ander, en de afnemer verbindt zich ons volledig te vrijwaren van alle aanspraken van derden te dier
zake. Van alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op enig intellectueel of industrieel
eigendomsrecht zullen wij de afnemer onverwijld in kennis stellen. Wij zullen bij ontvangst van dergelijke
bezwaren het recht hebben de vervaardiging en levering van de producten te staken en van de afnemer
vergoeding te vorderen van alle schade of kosten die uit dien hoofde voor ons mochten ontstaan.
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4. MATRIJZEN, VORMEN EN MALLEN
a) Het eigendom en het risico van matrijzen, vormen en mallen die door ons of naar onze aanwijzingen worden
vervaardigd voor rekening van de afnemer, gaan op de afnemer over op het tijdstip waarop zij in gebruik
worden genomen voor het vervaardigen van de voor de afnemer bestemde producten. Deze matrijzen,
vormen en mallen zullen niet eerder dan na verloop van twee (2) jaar nadat de laatste producten die ermee
zijn vervaardigd aan de afnemer zijn afgeleverd, ter beschikking van de afnemer worden gesteld of zoveel
later nadat alle vorderingen die wij op de afnemer hebben zijn betaald.
In de tussentijd zullen de matrijzen, vormen en mallen door ons voor risico van de afnemer worden bewaard
zolang zij nog geschikt zijn voor verdere productie. Gedurende voormelde periode van twee (2) jaar zijn de
onderhoudskosten voor onze rekening, doch na die tijd voor rekening van de afnemer. Voor verlies of
beschadiging zijn wij slechts aansprakelijk, indien dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. In zo'n
geval zullen wij voor eigen rekening zorg dragen voor herstel of vervanging, te onzer keuze, doch voor enig
andere of verdere schade of kosten, van welke aard ook, zijn wij nimmer aansprakelijk.
Indien de afnemer één (1) jaar nadat voormelde periode van twee (2) jaar is verstreken niet om l afgifte
heeft gevraagd, of zoveel eerder als een matrijs, vorm of mal naar ons oordeel niet langer geschikt is voor
normale productie, zijn wij gerechtigd naar eigen goeddunken over de matrijzen, vormen of mallen te
beschikken, eventuele vernietiging en/of vervreemding daaronder begrepen, zonder deswege tot enige
verantwoording of schadevergoeding aan de afnemer te zijn gehouden.
b) Indien en voor zover wij in onze offerte of opdrachtbevestiging hebben aangegeven voor welk aantal dagen
of producten de matrijs, vorm of mal in normale omstandigheden bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs, vorm
of mal na dit aantal geacht voor verdere productie niet geschikt te zijn. Indien in de offerte of
opdrachtbevestiging geen aantal dagen of producten is opgegeven, zullen wij, zodra ons lijkt dat de matrijs,
vorm of mal niet langer voor normale productie geschikt is, dit aan de afnemer mededelen. In alle gevallen
zullen wij de afnemer in kennis stellen van de aan herstel of vervanging verbonden kosten van een matrijs,
vorm of mal die niet langer voor normale productie geschikt is.
c) Wij zijn niet gehouden met het vervaardigen van een matrijs, vorm of mal een aanvang te maken dan nadat
de afnemer ons de overeengekomen vergoeding heeft betaald of indien geen vergoeding is
overeengekomen, de kosten die naar redelijke maatstaven met de vervaardiging van de matrijs, vorm of
mal zijn gemoeid. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op eventuele wijzigingen,
verbeteringen of reparaties van een matrijs, vorm of mal.
5. PRIJZEN
a) De in een offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende
loon- en materiaalkosten. Wijzigingen van de kostprijs van onze producten ten gevolge van een wijziging in
de loon- en materiaalkosten na het uitbrengen van een offerte mogen wij doorberekenen aan onze
afnemers voor zover de wijziging ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend
kon zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vaste prijzen zijn overeengekomen.
b) Wij hebben het recht om rechten, heffingen en belastingen op producten of op grondstoffen waaruit de
producten worden vervaardigd voor zover zij zijn ingevoerd of verhoogd na de datum waarop een offerte is
uitgebracht, ten laste van de afnemer te brengen, en voorts ook alle verhogingen van vracht- en
assurantiekosten, alsmede de gevolgen van wijzigingen in de wisselkoersen.
c) Tenzij in onze offerte of de overeenkomst anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting.
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6. LEVERTIJD
a) De levertijd wordt door ons naar beste weten opgegeven en is niet bindend, tenzij wij schriftelijk een vaste
levertijd hebben gegarandeerd. De levertijd gaat in zodra wij de bestelling of opdracht schriftelijk hebben
aanvaard, en voorts in het bezit zijn van alle door de afnemer te verstrekken gegevens.
b) Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, zullen wij niet in
gebreke zijn, doch de afnemer zal in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat de aflevering alsnog binnen
een redelijke termijn zal plaatsvinden. Bij overschrijding ook van deze termijn kunnen onze afnemers geen
nakoming eisen, maar zijn zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, evenwel zonder vergoeding te
kunnen vorderen van de directe of indirecte schade die de afnemer als gevolg van de overschrijding van de
overeengekomen levertijd en/of als gevolg van de ontbinding mocht lijden. De afnemer doet afstand van al
zijn rechten ter zake van vertraagde aflevering voor het geval hij zelf in gebreke mocht zijn.
c) In geval van overmacht wordt de overeengekomen levertijd opgeschort voor de duur van de verhindering.
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, onverschillig of een dergelijke
omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was te voorzien, waardoor wij in redelijkheid
niet of niet tijdig aan onze leveringsverplichting konden voldoen. Als zodanig zullen mede gelden een storing
in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, stakingen of andere omstandigheden die de
normale voortgang in ons bedrijf verstoren alsmede wanprestatie van onze leveranciers. Indien een
dergelijke omstandigheid langer duurt dan drie (3) maanden, hebben zowel wij als de afnemer het recht de
overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele schriftelijke kennisgeving aan de
ander te ontbinden evenwel zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden of gerechtigd te zijn. Bij
gedeeltelijke uitvoering is de afnemer een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd.
d) Wij zijn bevoegd een opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Bij levering in gedeelten
geldt iedere deelleverantie als een afzonderlijke overeenkomst en wordt per deelleverantie gefactureerd.
Indien aflevering op afroep is overeengekomen, zal de aflevering voor zoveel mogelijk in gelijke
hoeveelheden geschieden verspreid in gelijke termijnen over de overeengekomen levertijd.
7. AFLEVERING
a) De aflevering van onze producten geschiedt af magazijn Gorinchem en voor wat Nederland betreft op de
conditie “DDP” met overeengekomen plaats van bestemming. Tenzij anders is overeengekomen, dragen wij
zorg voor de verzending van onze producten en zijn de vrachtkosten tot het overeengekomen aanvoeradres
voor onze rekening. Alle verdere vracht- en andere kosten zijn voor rekening van de afnemer. Voor orders
beneden een door ons van tijd tot tijd vast te stellen factuurbedrag behouden wij ons het recht voor de
volledige vracht- en andere kosten aan de afnemer in rekening te brengen, alsmede een toeslag
overeenkomstig het ten tijde van de levering geldende tarief.
b) De afnemer is verplicht ons tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen, bij gebreke waarvoor hij
aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten die van zijn verzuim het gevolg mochten zijn. Wij zullen de
afnemer tijdig in kennis stellen van het verwachte tijdstip van aankomst ter bestemmingsplaats. De afnemer
moet op de plaats van bestemming voor voldoende losfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van onze
producten zal hij personeel en mechanische hulpmiddelen kosteloos ter beschikking stellen. In het
algemeen zal de afnemer al het mogelijke doen om te bereiken, dat de producten onmiddellijk na aankomst
van het vervoermiddel in ontvangst worden genomen. Lossen geschiedt voor risico van de afnemer.
c) De voor meermalig gebruik bestemde emballage van onze producten blijft ons eigendom. De afnemer zal
deze emballage te onzer beschikking houden. Voor eventuele schade of verlies is de afnemer
aansprakelijk.
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8. EIGENDOM EN RISICO
a) Na levering blijven wij eigenaar van alle geleverde zaken zolang de afnemer:
-

tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of
andere gelijksoortige overeenkomsten;

-

voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal
betalen;

-

vorderingen die voortvloeien uit het niet-nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zoals
schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

De afnemer heeft evenwel het recht de hem geleverde producten door te verkopen of te verwerken, mits dit
geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij in geval van wanprestatie, faillissement of surséance
van betaling van de afnemer het recht de producten die zich bij de afnemer bevinden, terug te nemen. Het
recht om de producten die zich bij de afnemer bevinden terug te nemen, is ook van toepassing indien er
sprake is van gegronde vrees voor niet nakoming door de afnemer. Voor dat geval verleent de afnemer ons
reeds bij het aangaan van een overeenkomst het recht toegang te verschaffen tot zijn terreinen en
opstallen.
b) Ongeacht het bepaalde in artikel 7 en ongeacht welk ander verkoopbeding mocht zijn overeengekomen, zijn
onze producten voor risico van de afnemer, zodra zij ons magazijn dan wel bij levering op aanvoer van een
derde, de fabriek of het magazijn van de betrokken derde, hebben verlaten. In geval wij onze producten
tegen transport- of andere risico's hebben verzekerd, zijn de kosten voor rekening van de afnemer.
9. GARANTIE ,RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
a) Alvorens de hem geleverde producten te gebruiken of te verwerken, dient de afnemer te controleren of de
producten overeenkomen met zijn bestelling. Van gebreken of manco's dienen wij schriftelijk in kennis te
worden gesteld terstond nadat het gebrek of manco is vastgesteld. Bij manco's of uitwendig waarneembare
gebreken dient dit in ieder geval te geschieden binnen drie (3) werkdagen na aflevering van de producten en
bij alle andere gebreken binnen zes (6) dagen nadat een dergelijk gebrek is opgetreden. Indien de
producten bij de aanbieding ter vervoer zonder bemerkingen in ontvangst zijn genomen met betrekking tot
de uiterlijke staat van verpakking of emballage, worden zij geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Iedere
verplichting tot vervanging of nalevering vervalt van rechtswege, indien de afnemer nalaat ons tijdig van het
manco of gebrek in kennis te stellen dan wel de producten na de aflevering overpakt, verwerkt of op andere
wijze gebruikt.
b) Mits de afnemer zijn betalings- en andere verplichtingen volledig is nagekomen, zullen wij de gebrekkige of
ontbrekende producten voor onze rekening vervangen of naleveren of, te onzer keuze, de factuurwaarde
aan de afnemer vergoeden. In geval van vervanging dient de afnemer de gebrekkige producten te onzer
beschikking te houden. De afnemer doet afstand van ieder recht om wegens een gebrek of manco de
ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
c) Ten aanzien van de verwerkings- of toepassingsmogelijkheden van onze producten verstrekken wij geen
enkele garantie.
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d) Op producten of onderdelen van producten die wij van derden betrekken, verlenen wij dezelfde garantie en
onder dezelfde voorwaarden, die wij van de leveranciers van deze producten hebben bedongen.
e) Wij zijn tot geen andere vergoeding of prestatie gehouden dan de naleving van de in het voorgaande
omschreven verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding is uitgesloten en in het bijzonder
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele bedrijfs- of andere gevolgschade, maar indien mocht
worden vastgesteld dat wij aansprakelijk zijn voor schade, zal het te vergoeden bedrag nimmer hoger zijn
dan de netto-factuurwaarde van de producten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben
gegeven of, indien dit hoger is, tot het bedrag dat wij kunnen verhalen op onze assuradeuren. De afnemer
vrijwaart ons voor alle vorderingen terzake van schade, van welke aard ook, in verband met levering of
gebruik van onze producten, waarvoor wij door een derde mochten worden aangesproken.
f)

De afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door ons geleverde producten en/of materialen.

10. BETALING
a. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, maar ongeacht de
betalingscondities zijn wij te allen tijde uitsluitend te onzer beoordeling gerechtigd om producten onder
rembours af te leveren of om vooruitbetaling dan wel zekerheidsstelling te verlangen. Tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, mag de afnemer bij betaling binnen acht (8) dagen na factuurdatum een korting
van twee procent (2%) in mindering brengen op de netto-factuurwaarde van onze producten. Alle betalingen
moeten plaatsvinden zonder korting of verrekening, hetzij te onzen kantore hetzij door overmaking op een
door ons aan te geven bank- of girorekening, tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen. Alle
rechten, belastingen of andere heffingen zijn voor rekening van de afnemer. Eventuele geschillen geven de
afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
b. Indien de afnemer een factuur niet tijdig heeft betaald, is hij met ingang van de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken, zonder verdere aanmaning van rechtswege in gebreke, en is hij over het
uitstaande bedrag tot de datum van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voorts zijn wij
gerechtigd om, indien de afnemer nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of verdere ingebrekestelling door een enkele schriftelijke
verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht op nakoming of schadevergoeding, terwijl ook al onze
overige vorderingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zullen worden. Dezelfde rechten en
bevoegdheden hebben wij indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van
betaling heeft aangevraagd dan wel buiten staat geraakt zijn financiële en/of andere verplichtingen na te
komen of zijn bedrijf staakt. Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de
afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden op ten minste vijftien procent (15%) van het
uitstaande bedrag gesteld, met een minimum van € 500.
c.

Iedere vennootschap waarvan meer dan de helft van de aandelen direct of indirect wordt gehouden door de
vennootschap die direct of indirect ook de aandelen van onze vennootschap houdt, zal als hoofdelijk medeschuldeiser gerechtigd zijn tot al hetgeen wij van de afnemer te vorderen hebben of zullen krijgen ook in die
zin dat ieder van deze vennootschappen afzonderlijk een dergelijke vordering zal kunnen compenseren met
een vordering die de afnemer op de betrokken vennootschap mocht hebben.

d. De afnemer heeft slechts aanspraak op een korting of bonus indien dit schriftelijk is overeengekomen. De
korting of bonus is niet verschuldigd dan nadat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft
voldaan.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Pagina 5 van 6

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a) Nederlands recht is van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht
zijn met dwingend Nederlands recht, is slechts de betrokken bepaling onverbindend, en blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
b) Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, met dien verstande
dat geschillen ten aanzien waarvan de arrondissementsrechtbank bevoegd is zullen worden voorgelegd aan
de rechtbank te Rotterdam. In afwijking van deze bepaling zullen wij het recht hebben om geschillen met
een buiten Nederland gevestigde afnemer te doen beslechten door de bevoegde buitenlandse rechter.
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