Algemene Verkoopvoorwaarden Prime Polymers

Artikel 1: Algemene Bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten en daaruit voortkomende leveringen van Prime Polymers met
uitsluiting van eventueel door de koper gehanteerde voorwaarden. Eventuele
afwijkende afspraken zijn niet van kracht behoudens onze uitdrukkelijke
schriftelijke bevestiging.
Aan overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de koper geen
rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of
langs elektronische weg.
Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de
Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

5.3

5.4

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
2.1
2.2
2.3

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend ook al is in de offerte een termijn
voor aanvaarding genoemd.
Een order verbindt de koper, doch verbindt de verkoper slechts na een
schriftelijke orderbevestiging van verkoper.
De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden
aangegaan, dat uit door ons ingewonnen informatie de naar ons oordeel
voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt.

5.5
5.6

Artikel 3: Maten en gewichten
3.1
3.2
3.3

De metingen en wegingen, zoals die op de door de verkoper overgelegde meetof weegbrieven zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde kwaliteit.
De koper heeft steeds het recht bij de meting of weging tegenwoordig of
vertegenwoordigd te zijn, teneinde de controle daarop uit te oefenen.
Ten aanzien van alle maten en gewichten behoudt de verkoper zich steeds de
binnen zijn bedrijf gebruikelijke spelingen voor. Dit betreft 0,5 % per bulk, 0.5 %
per zak en 1 % per vat.

5.7

Artikel 4: Levering
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

De leveringstermijn is aangegeven bij benadering en kan niet worden
beschouwd als een fatale termijn. De verkoper is niet eerder in verzuim
ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld
door de koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te
leveren binnen een redelijke termijn en de verkoper hieraan geen gevolg
heeft gegeven. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 4 weken) van
de overeengekomen levertijd heeft de koper het recht de overeenkomst te
ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De koper
heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle
leveringscondities gelden conform Incoterms 2010.
De verkoper is gerechtigd de levering van gehele of gedeeltelijke orders welke
door de koper niet in oorspronkelijke daartoe overeengekomen periode zijn
afgenomen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper hetzij op te
schorten, hetzij te annuleren, zulks onder voorbehouden van alle overige
rechten van de verkoper. Een dergelijke opschorting of annulering van de
levering zal geen invloed hebben op enig resterend, wel tijdig door de koper
afgenomen gedeelte van de order.
Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de koper,
schort de leveringsverplichting van de verkoper op.
De levertijd gaat niet eerder in dan nadat wij een order schriftelijk hebben
bevestigd en wij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de koper
ontvangen hebben.
Wij behouden ons het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk
geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op
elke deellevering.

5.8

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

Artikel 5: Garanties en aansprakelijkheid
5.1

5.2

Wij staan er voor in dat de verkochte zaken voldoen aan de door ons
gehanteerde standaardnormen, alsmede aan hetgeen hierover schriftelijk is
overeengekomen. In geen geval zal onze aansprakelijkheid verder strekken dan
het bepaalde in dit artikel.
De koper draagt het risico en is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik
van de zaken, ongeacht of deze afzonderlijk dan wel in combinatie met andere
zaken worden gebruikt.
Indien de zaken door een ander dan ons zijn bewerkt en/of verwerkt, zullen de
genoemde garanties slechts van toepassing zijn op de zaken in onbewerkte
staat.

De koper is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken op zichtbare
en/of direct waarneembare gebreken. Voorts is koper verplicht te controleren of
de geleverde goederen ook op overige punten in overeenstemming zijn met de
order. Reclames moeten uiterlijk acht dagen na de levering schriftelijk worden
meegedeeld aan de verkoper. Indien binnen deze termijn door de verkoper
geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt de verkoper geacht ten
aanzien van het geleverde volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.
Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8
dagen na factuurdatum.
Wordt een reclame tijdig ingediend en wordt deze erkend door de verkoper,
dan is de verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot het alsnog leveren
van het ontbrekende dan wel het vervangen van de zaak of het terugnemen
van de zaak en de koper te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag.
In geen geval is de verkoper gehouden tot vergoeding van andere kosten en/
of schade. Zaken worden alleen teruggenomen na voorafgaand schriftelijk
akkoord van de verkoper.
De aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper is beperkt tot nakoming
van de in 5.4 omschreven verplichtingen.
Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de
verkoper en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor
enige door de koper geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade,
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, dan
wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts
uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien en voorzover, ondanks het gestelde in artikel 5.6 op de verkoper enige
aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken
zaken, met dien verstande dat de verkoper hoogstens en uitsluitend
aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal € 50.000,- per schadegeval.
Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt
voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
De koper vrijwaart de verkoper na levering van alle aansprakelijkheid van
derden, waaronder aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een zaak die door koper aan een derde is geleverd
en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde zaken.

Alle door verkoper geleverde zaken blijven het volledig eigendom van verkoper
tot de koper al hetgeen hij uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten,
(inclusief eventuele rente, boete en kosten) aan de verkoper is verschuldigd,
heeft voldaan.
Door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
De koper is niet bevoegd de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken
te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
verkoper danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen
waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder de eigendoms-voorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht
verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte
te stellen.
De koper verplicht zich de onder de eigendomsvoor-behoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.

Artikel 7: Prijzen
7.1
7.2

Tenzij anders overeengekomen, gelden alle prijzen free carrier, Tilburg of Oud
Gastel, Nederland (FCA, Incoterms 2010).
Iedere prijs opgegeven door verkoper is gebaseerd op kostprijsbepalende
factoren zoals de huidige monetaire omstandigheden, arbeidskosten,
grondstofprijzen, rechten, belastingen en andere heffingen, subsidies
en dergelijke die van toepassing zijn op het tijdstip dat de betreffende
overeenkomst tot stand is gekomen. Indien na het totstandkomen van de
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overeenkomst maar voor levering een wijziging komt in een of meerdere
van deze kostprijsfactoren, is de verkoper gerechtigd dit in de prijs te
verdisconteren.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding
11.1

Artikel 8: Betaling
8.1

8.2

8.3

8.4

Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen dient de betaling van het
factuurbedrag door de verkoper zonder aftrek, opschorting, betalingskorting
of schuldvergelijking te zijn ontvangen op haar bankrekening uiterlijk 30 dagen
na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, wordt de koper geacht in verzuim te zijn zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en is koper direct een rente van
1,5% per maand aan verkoper verschuldigd. Een begonnen maand telt voor een
volledige maand.
Bij gebreke aan tijdige betaling door de koper, is de verkoper gerechtigd,
behoudens indien er voldoende zekerheid is gesteld, de verdere levering op
te schorten. Bovendien is de verkoper gerechtigd de overeenkomst met de
koper onmiddellijk en zonder tussenkomst van enige rechterlijke instantie te
ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van de
daardoor geleden schade.
Indien de koper het door haar verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet,
is de koper voorts gehouden alle met de inning verband houdende
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. De buitengerechtelijke
kosten worden vastgesteld op minimaal 15 (vijftien) procent van het
factuurbedrag.
De verkoper is te allen tijde bevoegd van de koper te verlangen, dat deze
voldoende zekerheid stelt voor de voldoening van zowel zijn betalings- als
andere verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de koper om de
verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht zijn verplichtingen
op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem
geleden schade.

Artikel 9: Overmacht
9.1

9.2

De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht.
De uitvoering van de overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk, naargelang
het reeds uitgevoerde gedeelte, hetzij opgeschort, hetzij geannuleerd
worden zonder dat de verkoper gehouden is tot het betalen van enige
schadevergoeding.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar,
mobilisatie, staat van beleg, oproer, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval
of ziekte van personeel, bedrijfsstoring en inkrimping van de produktie, gebrek
aan verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, beperkingen van de invoer
of andere levering van zaken en diensten door derden die door de verkoper zijn
ingeschakeld.

11.2

Indien de koper zijn verplichtingen voortvloeiend uit de aangegane
overeenkomst niet nakomt of deze verplichtingen niet op tijd nakomt,
indien er gronden zijn om te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet of
niet tijdig nakomt of indien de koper surséance van betaling aanvraagt, een
faillissementsaanvraag indient of zijn onderneming ontbindt, heeft de verkoper
het recht de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder
de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en verkoper
heeft geen verplichting tot betaling van enige vorm van schadeloosstelling.
Enige claim van verkoper met betrekking tot een deel van de overeenkomst
dat reeds uitgevoerd is of schade geleden als een gevolg van opschorting of
ontbinding, hetgeen geacht wordt gederfde winst te omvatten, wordt met
onmiddellijke ingang opeisbaar.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1

12.2

Deze voorwaarden en alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte
offertes alsmede alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten
worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Nietigheid
13.1

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen
verplichten zich in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe
regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk
benadert.

Artikel 14: Bevoegde rechter
14.1

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
‘s-Hertogenbosch (Nederland), zulks onverminderd de bevoegdheid van de
verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde
rechter.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Breda onder nummer 20104502.

Artikel 10: Annulering
10.1

10.2

Annulering van een opdracht door de koper is in beginsel niet mogelijk. Indien
koper een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van
welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan de verkoper alle met het oog op
de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere
kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd
het recht van de verkoper op vergoeding wegens winstderving en overige
schade. Voorts is de koper gehouden de uit de annulering voortvloeiende
kosten te vergoeden.
De verkoper heeft het recht een opdracht te annuleren als op het moment
van levering koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere
betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper danwel ten opzichte van
andere schuldeisers. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten
ontlenen en zal verkoper nimmer door hem aansprakelijk kunnen worden
gesteld.
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