Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Scheepstuigerij De Schieman
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar
onder nummer 37061543

I Algemeen
1)

2)

Onze offertes, verkopen en leveringen vinden uitsluitend plaats op grond van deze
voorwaarden. Zij gelden tevens voor alle toekomstige offertes, verkopen en leveringen ook al
is dat dan niet nadrukkelijk opnieuw overeengekomen. Tegenbevestigingen van de koper
onder verwijzing naar zijn eigen voorwaarden worden niet erkend.
Afwijking van onze voorwaarden is slechts geldig als dit door ons schriftelijk is bevestigd.

II Offertes en orderbevestigingen
1)
2)

3)

4)

Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Alle offertes en orderbevestigingen zijn slechts
rechtsgeldig als zij schriftelijk zijn vastgelegd.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbiedingen c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op
het moment dat wij met de feitelijke uitvoering daarvan zijn aangevangen. Wij zijn gerechtigd
bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij
zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden
voldaan.
Alle overeenkomsten, door ons aangegaan, kunnen door ons worden geannuleerd indien ons
uit informaties mocht blijken, dat de koper niet voldoende kredietwaardig is, behoudens de
gelegenheid voor de koper om te onzer beoordeling voldoende zekerheid te stellen.
Voor orders beneden een door De Schieman vast te stellen waarde, behoudt De Schieman
zich het recht voor om orderkosten door De Schieman vast te stellen bedrag in rekening te
brengen.

III Prijzen
1)

2)

Alle prijsopgaven geschieden, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijzigingen.
In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de
opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de
eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
Als de koper de goederen niet binnen de overeengekomen levertijd afneemt, kunnen wij de
prijzen opnieuw vaststellen.

IV Levering en levertijd
1)

2)

3)

4)
5)

Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af werkplaats. Als tijdstip van levering geldt
het moment dat de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij op het terrein
van ons ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld.
Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Overschrijding van een levertijd
verplicht ons niet tot enige vergoeding en biedt de wederpartij geen grond voor ontbinding van
de overeenkomst. Wel heeft de wederpartij bij overschrijding van de levertijd, anders dan door
overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de wederpartij veroorzaakt, het recht
ons schriftelijk een nieuwe leveringstermijn te stellen. Indien deze nieuwe termijn niet wordt
gehaald, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door
een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Indien de koper niet tijdig afroept zijn wij gerechtigd onmiddellijke en voorafgaande betaling
voor alle te leveren goederen te vorderen, tegen aanbod van de te leveren goederen, of de
order voor het nog niet geleverde gedeelte te annuleren, zonder dat de koper zelf hieraan enig
recht op schadevergoeding kan ontlenen, en onverlet onze mogelijkheid om
schadevergoeding te vorderen.
Tenzij de koper zelf voor vervoer zorgt, worden de goederen verzonden via een door ons te
kiezen wijze van vervoer.
De verzending van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij.
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6)

Alle zendingen reizen voor risico van de koper. Voor leveringen beneden een door De
Schieman vast te stellen waarde behoudt De Schieman zich het recht voor vrachtkosten in
rekening te brengen. Bij ontvangst der zendingen dient de koper er op toe te zien dat de
zendingen in ongeschonden staat verkeren. Zo niet, dan moet hij de zending slechts onder
protest accepteren en hiervan op het ontvangstbewijs aantekening maken en ons hiervan in
kennis stellen.

V Overmacht
Er is sprake van overmacht aan onze zijde indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd - al dan niet tijdelijk - door omstandigheden gelegen buiten onze
invloedssfeer en waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet
meer van ons kan worden verlangd. Ingeval overmacht langer voortduurt dan 90 dagen, hebben beide
partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, voor het gedeelte waarop
de overmacht betrekking heeft, op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een
schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige
schadevergoeding uit welke hoofde ook gehouden te worden.
VI Aansprakelijkheid
Wij zijn nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of
indirect,waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij
de wederpartij als bij derden. Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet op
grove schuld van ons of van degenen voor wie wij aansprakelijk zijn. Indien wij, om welke reden dan
ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een
bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is
veroorzaakt. Bij levering in gedeelten zijn wij tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het
factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.
VII Garantie, reclames en retournering
1)
2)
3)

4)
5)

Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken binnen het kader van de
door ons aangegeven specificaties.
Wij hebben het recht 5% meer of minder dan de gecontracteerde hoeveelheid te leveren.
Een garantie voor door ons vervaardigde (onderdelen van) zaken en materialen, wordt, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet verstrekt. Ieder recht op een garantie vervalt indien
de wederpartij zijn verplichtingen uit de met onze gesloten overeenkomst niet of niet tijdig
nakomt.
Garanties zijn uitgesloten voor zaken die zonder garantie of als tweede keus zijn verkocht.
Bij eventuele terugzending dienen de goederen zorgvuldig verpakt en franco aan ons adres te
worden bezorgd. Zij reizen voor het risico van koper. Retourzendingen waarmede wij ons niet
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht
van zijn betalingsverplichtingen.

VIII Verpakking
Indien koper opmaak- en verpakkingsmateriaal, dat eigendom van verkoper blijft niet binnen een door
verkoper te stellen termijn, overeenkomstig de vastgestelde bepalingen in onberispelijke staat
retourneert, hebben wij het recht de koper deze kosten in rekening te brengen.
IX Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de te leveren zaken berust bij ons en gaat pas op de wederpartij over na volledige
voldoening door de wederpartij van al hetgeen wij als tegenprestatie krachtens de overeenkomst voor
geleverde zaken, alsmede wegens tekortkomingen in de nakoming van zo'n overeenkomst, van de
wederpartij te vorderen hebben, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De wederpartij is niet
gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of aan derde enig
beperkt recht erop te verlenen.
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X Merken
Indien wij goederen onder handelsmerk verkopen, mag dit merk zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor van deze goederen vervaardigde
producten.
XI Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum zonder aftrek of verrekening, hetzij à contant, hetzij op onze bankrekening.
Vanaf het ogenblik waarop een debiteur in gebreke is met tijdige betaling wordt deze ons een rente
van tenminste 5% boven het officiële disconto in het land van de koper verschuldigd. Daarnaast zijn
de kosten van buitengerechtelijke incassering direct en onmiddellijk door de debiteur verschuldigd.
XII Geschillen
Op de krachtens deze algemene voorwaarden te sluiten overeenkomsten is het Nederlands Recht
van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter in het
arrondissement Alkmaar, tenzij wij het geschil wensen voor te leggen aan de, volgens de normale
competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel wensen te laten beslechten middels
arbitrage of bindend advies.
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