GUILLIN NEDERLAND
STANDAARD VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN

2. UITGANGSPUNT VAN DE VERKOOP
2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alle
overige voorwaarden zijnde niet van toepassing. Deze Voorwaarden
worden op verzoek toegezonden en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland.
2.2
Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn alleen bindend wanneer ze
schriftelijk zijn bevestigd door een bestuurder van de Verkoper.
2.3
De werknemers of tussenpersonen van de Verkoper zijn niet bevoegd
deze te vertegenwoordigen inzake de Goederen, tenzij zij daartoe zijn
gemachtigd door een bestuurder van de Verkoper.
3. BESTELLINGEN EN SPECIFICATIES
3.1
Bestellingen ingediend door de Koper zijn niet bindend voor de
Verkoper, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door een gemachtigde
vertegenwoordiger van de Verkoper.
3.2
De Verkoper kan op basis van deelkosten of op een andere wijze kosten
in rekening brengen voor schetsen, platen, matrijzen, gietvormen,
gereedschap of monsters die zijn geleverd aan de Koper en de Koper
zal dergelijke items op verzoek retourneren, tenzij de wettelijke eigendom
hiervan is overgedragen. De Koper zal ook alle ontwerpen en andere
aspecten van deze items vertrouwelijk behandelen.
3.3
Kosten voor het produceren of aanpassen van gereedschap op verzoek
van de Koper zullen worden betaald als de monsters zijn goedgekeurd.
3.4
Alle specificaties of andere schriftelijke of op andere wijze aan de Verkoper
verstrekte informatie met betrekking tot de Goederen maken alleen deel
uit van de Overeenkomst wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld en
schriftelijk wordt toegezegd of gegarandeerd door de Verkoper.
3.5
Wanneer Goederen worden geproduceerd door de Verkoper in
overeenstemming met een specificatie of met behulp van materialen
die worden verstrekt door de Koper, dan zal de Koper de Verkoper
schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, kosten en uitgaven van
welke aard dan ook die bij de Verkoper ontstaan in verband met een
dergelijke productie.
3.6
De Verkoper behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties van de Goederen die geen belangrijke gevolgen hebben voor
de kwaliteit of prestaties van die Goederen.
3.7
Een bestelling die door de Verkoper is aanvaard mag niet door de
Koper worden geannuleerd, tenzij met schriftelijke overeenstemming
van een bestuurder van de Verkoper. De Koper zal de Verkoper volledig
schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief
kosten voor ontwerp, gereedschap of machines) die bij de Verkoper zijn
ontstaan als gevolg van de annulering.
3.8
De Verkoper mag alle items, waaronder gereedschap en machines, die
uitsluitend zijn gebruikt voor de productie van Goederen besteld door de
Koper ontdoen in het geval er in een periode van 12 maanden door de
Koper geen bestellingen zijn geplaatst waar het gebruik van dergelijke
items voor nodig is.
3.9
De auteursrechten op alle tekeningen, monsters en eindproducten zijn
eigendom van de Verkoper en de Koper zal dergelijke auteursrechten niet
schenden door bekendmaking aan derden, kopiëren, herdrukken of op
een andere wijze, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper.
4. PRIJS VAN DE GOEDEREN
4.1
De Prijs is de prijs zoals gespecificeerd in de offerte van de Verkoper tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
4.2
Alle geoffreerde Prijzen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de
Overeenkomst.
4.3
Met kennisgeving aan de Koper kan de Verkoper de Prijzen op ieder
moment voorafgaand aan de levering verhogen ter compensatie van
eventuele kostenverhogingen van de Overeenkomst voor de Verkoper als
gevolg van factoren die buiten de macht van de Verkoper vallen.
4.4
Tenzij anders wordt overeengekomen zijn leveringskosten en bijbehorende
verzekeringen opgenomen in de Prijs.
4.5
De Prijs is exclusief omzetbelasting.
4.6
De Verkoper kan de kosten voor pallets en retourcontainers aan de
Koper in rekening brengen bovenop de Prijs, maar dit bedrag zal volledig
worden gecrediteerd aan de Koper wanneer hij deze zaken onbeschadigd
aan de Verkoper retourneert voor het verstrijken van de betaaltermijn.
5. BETALINGSVOORWAARDEN
5.1
De Verkoper kan bij aflevering de Koper factureren voor de Prijs inclusief
eventuele afbetaling.
5.2
De Koper betaalt het bedrag van de factuur van de Verkoper binnen 30
dagen na de factuurdatum. Een tijdige betaling is essentieel.
5.3
Als de Koper achterwege blijft bij de betaling van het gehele bedrag of een
termijnbedrag voor de Goederen op de datum van de betalingstermijn
kan de Verkoper (onverminderd eventuele andere beschikbare middelen):
5.3.1 de Overeenkomst opzeggen en eventuele volgende leveringen aan de
Koper opschorten;
5.3.2 de Koper direct factureren voor alle kosten die tot dat moment zijn
ontstaan met betrekking tot onderhanden werk voor de Koper;
5.3.3 zich betalingen gedaan door de Koper voor de betreffende Goederen (of
Goederen geleverd onder een afzonderlijke Overeenkomst) toeëigenen op
een wijze die de Verkoper passend acht;
5.3.4 op gezette tijden rente in rekening brengen bij de Koper (zowel voor als na
een eventueel vonnis) over het niet betaalde bedrag ter hoogte van 2 %
per maand totdat het volledige bedrag is betaald en;
5.3.5 zekerheidsrecht vestigen en/of zijn vordering verhalen op enige andere
wijze voor het openstaande bedrag van de Overeenkomst op eventuele
eigendommen van de Koper die in bezit zijn van de Verkoper;

5.3.6 de juridische afdeling van de Verkoper instrueren de bedragen die de
Koper schuldig is aan de Verkoper of zijn opdrachtgevers te verhalen,
in welk geval een vaste contractuele vergoeding van 15% van de
openstaande bedragen wordt toegevoegd op de datum waarop de
informatie over een dergelijke instructie naar de Koper wordt verzonden,
bovenop de hierboven genoemde rente voor betalingsachterstand.
5.4
Door het niet betalen van een afzonderlijke rekening of factuur op de
betalingstermijn worden alle bedragen die verschuldigd zijn aan de
Verkoper, ook die waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, per
ommegaande opeisbaar.
5.5
In het geval van korting, creditering, terugbetaling of aftrek komt bij een
onbetaalde factuur in de loop van het jaar het recht van de Koper op een
dergelijke korting, creditering, terugbetaling of aftrek over de omzet van
dat jaar en/of de betreffende periode te vervallen.
5.6
De Koper stemt ermee in eventuele vorderingen tegen de Verkoper niet te
gebruiken als reden voor het geheel of gedeeltelijk uitstellen van betaling
of voor het verzoeken om verrekening. De Verkoper weigert eventuele
kortingen of verrekening door de Koper, tenzij een dergelijke korting
overeenkomt met een creditnota die is uitgeschreven door de Verkoper.
6. LEVERING
6.1
Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst wordt de levering
van Goederen beschouwd als uitgevoerd op het moment van voltooiing
van het lossen op de plaats van levering zoals schriftelijk aangegeven door
de Koper.
6.2
Het tijdstip van levering is niet essentieel voor de Overeenkomst, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen door de Verkoper.
6.3
De Verkoper behoudt zich het recht om tot 10 procent meer of 10 procent
minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid Goederen, hetgeen te
beschouwen als juiste uitvoering van de Overeenkomst. Een eventueel
overschot of tekort wordt in rekening gebracht of toegekend tegen het
tarief van de Overeenkomst.
6.4
Wanneer de Goederen in termijnen worden geleverd, vormt iedere
levering een afzonderlijke overeenkomst en het niet nakomen door de
Verkoper van zijn leveringsverplichting van één of meer termijnleveringen
geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst in zijn geheel te
beschouwen als ontbonden.
6.5
Als de Verkoper, om welke reden dan ook anders dan redenen die
in redelijkheid niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen of niet te
wijten zijn aan de schuld van de Koper, verzuimt de Goederen op de
overeengekomen leveringsdatum te leveren, is de aansprakelijkheid
van de Verkoper beperkt tot (eventuele) extra kosten voor de Koper (in
de goedkoopst beschikbare markt) van vergelijkbare substitueerbare
goederen ten opzichte van de prijs van de Goederen.
6.6
Als de Koper verzuimt de Goederen in ontvangst te nemen of verzuimt
de Verkoper adequate leveringsinstructies te geven, dan kan de Verkoper
onverminderd eventuele andere beschikbare middelen:
6.6.1 de Goederen opslaan tot aan de feitelijke aflevering en de Koper de
redelijke kosten (inclusief verzekering) voor opslag in rekening brengen, of
6.6.2 na één maand na de geplande leveringsdatum de Goederen verkopen
voor de op dat moment beste prijs en de kosten (na aftrek van alle
redelijke uitgaven voor opslag en verkoop) voor tekorten ten opzichte van
de prijs in rekening brengen aan de Koper.
6.7
Als er in de Overeenkomst regelingen zijn opgenomen voor opslag door
de Verkoper namens de Koper en er gedurende meer dan één maand
geen voorraadverplaatsing wordt gewenst door de Koper, kan de Verkoper
van de Koper verlangen dat hij de levering direct in ontvangst neemt en
alle resterende voorraad volledig betaalt. In het geval de vervaldatum
van deze betaling verloopt, kan de Verkoper naar eigen goeddunken
de voorraad vernietigen of op andere wijze verwerken. De Koper zal de
Verkoper schadeloosstellen van alle geleden verliezen.
7. RISICO EN EIGENDOM
7.1
Risico op schade aan of verlies van de Goederen wordt op de Koper
overgedragen op het moment van levering conform bovenstaande
paragraaf 6.1.
7.2
De wettelijke eigendom van de Goederen wordt niet op de
Koper overgedragen totdat de Verkoper de volledige betaling
van de Prijs van de Goederen heeft ontvangen, contant of via
vrijgegeven fondsen, en alle andere goederen of diensten waarvan
is overeengekomen dat ze worden verkocht of geleverd door de
Verkoper aan de Koper waarvoor de betalingstermijn op dat moment
is verstreken.
7.3
Schetsen, platen, matrijzen, gietvormen, gereedschap en monsters
blijven eigendom van de Verkoper tenzij anders wordt vermeld in de
Overeenkomst.
7.4
Tot het moment dat de wettelijke eigendom van de Goederen wordt
overgedragen op de Koper, dient hij de Goederen afzonderlijk te
bewaren van die van de Koper en derde partijen en correct op
te slaan, te beschermen, te verzekeren bij een gerenommeerde
verzekeringsmaatschappij en te identificeren als eigendom van
de Verkoper. Tot het moment dat de wettelijke eigendom wordt
overgedragen is de Koper gerechtigd de Goederen door te verkopen
of te gebruiken binnen de gebruikelijke bedrijfsvoering, maar de
Koper zal de Verkoper onmiddellijk informeren over het verwerken
(op welke wijze dan ook) of van de hand doen van de Goederen.
7.5
Op ieder moment waarop de Koper in gebreke is wat betreft de
betalingsvoorwaarden voor Goederen of als er sprake is van een
omstandigheid zoals vermeld in 9.1 – 9.4 hieronder, is de Verkoper
gerechtigd directe teruglevering van de Goederen door de Koper
aan de Verkoper te verlangen. Wanneer de Koper dit niet doet, heeft
de Verkoper het recht de opslagruimte te betreden en de Goederen
terug te nemen.
7.6
De Koper zal geen Goederen waarvan de wettelijke eigendom bij de
Verkoper ligt verpanden of erop zekerheidsrechten vestigen wegens
enige verplichtingen. Daarentegen, wanneer de Koper dat wel doet,
worden alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd
is (onverminderd eventuele andere voor de Verkoper beschikbare
middelen) per ommegaande opeisbaar.
7.7
Wanneer eigendommen van de Koper in bewaring zijn bij de
Verkoper, zijn deze in bewaring gegeven voor risico van de Koper.
7.8
Iedere subclausule van deze clausule 7 is afzonderlijk en
onderscheiden van de overige en kan worden afgezonderd in
het geval dat één van de subclausules als niet uitvoerbaar wordt
beschouwd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1
De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebrekken in de Goederen ontstaan
door tekeningen, ontwerpen, specificaties of materialen geleverd door de
Koper, eventuele tekortkomingen van de Goederen die overeenstemmen
met monsters die zijn geproduceerd voor en goedgekeurd door de Koper
of eventuele geleden schade als gevolg van een wijziging in de Goederen
door de Koper zonder toestemming van de Verkoper of anders dan
overeenkomstig de instructies.
8.2
Alle garanties, voorwaarden of overige bepalingen uit statuten of
gewoonterecht zijn uitgesloten van de Overeenkomst in de mate die door
de wet wordt toegestaan.
8.3
Eventuele aanspraken van de Koper op basis van gebrekken in de kwaliteit
of de hoedanigheid van de Goederen of tekortkoming in het voldoen aan
specificaties moeten binnen 3 werkdagen na levering aan de Verkoper
bekend worden gemaakt en de Verkoper zal alle mogelijkheden krijgen om
deze gebrekkige goederen te inspecteren. Als levering niet wordt geweigerd
en de Koper de Verkoper niet hierover informeert, heeft de Koper niet het
recht de Goederen te weigeren en is de Verkoper niet aansprakelijk voor
dergelijke gebrekken of tekortkomingen.
8.4
Onverminderd paragraaf 8.3 hierboven is de Verkoper niet aansprakelijk
wat betreft eventuele fouten in streepjescodes die door de Koper zijn
aangeleverd, tenzij de fout aan de Verkoper is medegedeeld voorafgaand
aan verpakking en verzending van de desbetreffende items met
streepjescodes naar de eindgebruikers.
8.5
Wanneer de Koper een geldige vordering heeft met betrekking tot
gebrekken of tekortkomingen in de Goederen overeenkomstig deze
voorwaarden, dan heeft de Verkoper het recht de Goederen (of het
desbetreffende deel ervan) kosteloos te vervangen of het bedrag van de
Prijs terug te storten, maar de Verkoper is verder niet aansprakelijk ten
opzichte van de Koper .
8.6
Behalve met betrekking tot overlijden of letselschade veroorzaakt door
nalatigheid van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens
de Koper met betrekking tot aanspraken van welke aard dan ook voor
gevolgschade (waaronder gederfde winst), schade, kosten, uitgaven of
andere aanspraken voor compensatie van welke aard dan ook.
8.7
De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper voor vertraging of
verzuim in het nakomen van zijn verplichtingen met betrekking tot
de Goederen, als de vertraging of het verzuim was toe te schrijven
aan redenen die in redelijkheid buiten de macht van de Verkoper zijn,
waaronder maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere
industriële acties of problemen met het verwerven van grondstoffen,
werknemers, onderdelen of machines.
9. INSOLVENTIE VAN DE KOPER
Wanneer:9.1
de Koper vrijwillige regelingen treft met zijn crediteuren of procedures in
gang zet voor faillissement, surseance van betaling, curatele, liquidatie of
vergelijkbare procedures (anders dan ten behoeve van een solide fusie of
reorganisatie) of;
9.2
er een zekerheidsrecht wordt gevestigd op en/of een vordering wordt
verhaald op bezittingen of activa van de Koper of;
9.3
de Koper zijn bedrijfsvoering staakt of dreigt te staken of;
9.4
de Verkoper redelijkerwijs kan aannemen dat één van de bovengenoemde
gebeurtenissen staat te gebeuren, is de Verkoper, onverminderd
eventuele andere voor de Verkoper beschikbare rechten of middelen,
gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of toekomstige leveringen
uit de Overeenkomst op te schorten zonder daarvoor jegens de Koper
aansprakelijk te zijn en worden. Indien de Goederen zijn geproduceerd of
geleverd maar nog niet zijn betaald, worden alle openstaande bedragen
uit de Overeenkomst per ommegaande opeisbaar.
10. EXPORTBEPALINGEN
Wanneer de Goederen worden geëxporteerd vanuit Nederland is de
Koper verantwoordelijk voor het naleven van eventuele plaatselijke wet- en
regelgevingen met betrekking tot het importeren van de Goederen en voor de
betaling van alle van toepassing zijnde verplichtingen, belastingen en andere
heffingen van welke aard dan ook.
11. KENNISGEVINGEN
11.1 Kennisgevingen in verband met de Overeenkomst moeten schriftelijk
worden gedaan en geadresseerd aan de statutaire vestiging of het
hoofdkantoor van de te informeren partij.
11.2 Kennisgevingen kunnen persoonlijk worden afgegeven of per
aangetekende post of per fax worden verstuurd.
11.3 Kennisgevingen worden beschouwd als afgegeven op het moment van
overhandiging wanneer ze persoonlijk worden afgegeven, op het moment
zoals vastgelegd door de desbetreffende postdienst bij verzending per
aangetekende post en op het tijdstip van de schriftelijke zendbevestiging
van de zender bij verzending per fax.
12. ALGEMEEN
12.1 De Verkoper kan zijn verplichtingen voldoen of zijn rechten uit de
Overeenkomst laten gelden in eigen persoon of via een ander lid van de
groep of door een onderaannemer.
12.2 Afstand van rechten door de Verkoper voor schending van de
Overeenkomst door de Koper houdt niet in dat afstand wordt gedaan van
daarop volgende schendingen.
12.3 De Overeenkomst zal worden beheerst door de in Nederland van
kracht zijnde wetgeving en partijen onderwerpen zich bij dezen aan
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Utrecht.
12.4 Als blijkt dat enige vertaling qua inhoud afwijkt van de Nederlandse
versie van deze Voorwaarden, dan heeft de Nederlandse versie
voorrang.
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1. UITLEG
1.1
In deze voorwaarden:
betekent “Koper” de persoon die een Overeenkomst sluit met de Verkoper.
betekent “Voorwaarden” de standaard voorwaarden zoals hieronder
beschreven en (tenzij anders vermeld) “Voorwaarden” omvat tevens
eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen
tussen de Verkoper en de Koper.
betekent “Overeenkomst” een overeenkomst van verkoop en aankoop
van goederen tussen de Verkoper en de Koper.
betekent “Goederen” de goederen en diensten (inclusief eventuele
termijnleveringen van de Goederen of een deel daarvan) zoals beschreven
in de Overeenkomst
betekent “Prijs” de prijs van de Goederen.
betekent “Verkoper” Guillin Nederland B.V.

