Algemene verkoopvoorwaarden Leeuwenburgh Fineer B.V.
Algemene voorwaarden Leeuwenburgh Fineer B.V, gevestigd te Raamsdonksveer aan de Bliek 9-13 (4941 SG)
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 18126508.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leeuwenburgh Fineer B.V.,
gevestigd te Raamsdonksveer aan de Bliek 9-13 (4941 SG) en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel aldaar onder nummer 18126508.

2. Koper: de vennootschap onder firma, maatschap, andere personenvennootschappen,
rechtspersonen en/of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of
bedrijf die met Verkoper een Overeenkomst is aangegaan, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn.

3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, met betrekking tot de vervaardiging
en de verkoop van goederen op het gebied van houtfineer.
4.

Partijen: de gezamenlijke aanduiding van Verkoper en Koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Op iedere offerte, aanbieding of Overeenkomst tussen Verkoper en Koper zijn uitsluitend deze
algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk door Partijen anders is
overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen door Verkoper.

3. Wijzingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien schriftelijk tussen Partijen
overeengekomen.

4. Indien en voor zover Verkoper zich laat vertegenwoordigen door zijn werknemers,
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden
onverminderd en volledig van toepassing op de door deze personen namens of ten behoeve van
Verkoper aangegane Overeenkomsten.

5. Afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden door één van bovengenoemde personen is
alleen bindend voor Verkoper, indien en voor zover Verkoper daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming verleend heeft, en alsdan uitsluitend voor die Overeenkomst waarvoor dergelijke
toestemming aan verleend is.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Iedere offerte, aanbieding of andere uiting door of vanwege Verkoper gedaan, geschiedt volledig
vrijblijvend en kan tot het moment dat Verkoper de offerte heeft bevestigd worden herroepen. Een

offerte of aanbieding vervalt, indien de goederen waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft
in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien Koper redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.

Indien de aanvaarding van het aanbod afwijkt van het in de offerte of aanbieding beschreven
aanbod, is Verkoper hieraan niet gebonden.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een offerte van Verkoper wordt door Verkoper schriftelijk bevestigd en door Koper voor akkoord
ondertekend, waardoor tussen Verkoper en Koper de Overeenkomst tot stand komt. Mondelinge
afspraken en bedingen zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

2. Orders of bestellingen, aangenomen door werknemers, vertegenwoordigers of andere
tussenpersonen, zijn alleen bindend voor Verkoper, indien en voor zover Verkoper deze
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en/of bevestigd.

3. Wijzigingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen Partijen
overeengekomen en voor zover Verkoper nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is
aangevangen.
Artikel 5 Prijzen

1. Door Verkoper geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de voor haar op het moment van aanbieding
geldende kostprijzen.

2. Na schriftelijke mededeling van prijsverhogingen door Verkoper, komen de door haar eerder
geoffreerde prijzen terstond te vervallen, tenzij de situatie zoals omschreven in lid 3 van dit artikel
zich voordoet.

3. Indien gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst en de datum van aflevering een of meer voor de Verkoper geldende kostprijzen
een verhoging ondergaan, zal de aan Koper te berekenen prijs met deze kostprijsverhogingen
worden verhoogd, zulks tenzij enig wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

4. Onder kostprijzen als bedoeld in dit artikel worden in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen:
de kosten van materialen, installaties of onderdelen daarvan in de ruimste zin, de kosten van
grondstoffen, hulpmaterialen, verpakkingen, energie, drijfstoffen, van derden te betrekken
onderdelen en goederen, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen en andere heffingen,
transportkosten en assurantiepremie en reis- en verblijfkosten.

5. Onverminderd hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald, is Verkoper gerechtigd om, indien
overheidsmaatregelen worden afgekondigd die een hogere kostprijs voor verkoper ten gevolge
hebben en welke niet als normaal handelsrisico zijn aan te merken, dienovereenkomstige
toeslagen op prijzen van lopende orders en/of bestellingen te berekenen.

6. Alle door of vanwege Verkoper genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld is,
exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7. Bij iedere door Verkoper met Koper aangegane Overeenkomst op commissiebasis, komt het
koersrisico terzake van de waardedaling van een overeengekomen vreemde muntsoort ten
opzichte van de Nederlandse munt volledig voor risico van Koper.
Artikel 6 Betaling

1. Iedere levering geschiedt tegen contante betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is
tussen Partijen.

2. Contante betaling van een factuur aan Verkoper dient plaats te vinden ten kantore van Verkoper
of
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3. Indien Koper het verzoek aan Verkoper doet om anders dan contant de betaling te verrichten, kan
Verkoper hiermee schriftelijk instemmen, indien de kredietverzekering van Verkoper hiervoor
voldoende dekking biedt. Indien geen kredietdekking wordt verleend, dient Koper 100%
voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan Verkoper te voldoen.

4. Betaling van een door Verkoper aan Koper verzonden factuur dient te geschieden binnen een
termijn van 14 dagen na factuurdatum.

5. Betalingen gedaan aan een werknemer of vertegenwoordiger van Verkoper, dan wel aan een voor
Verkoper optredende tussenpersoon bevrijden de Koper niet, tenzij Verkoper schriftelijk aan
Koper heeft medegedeeld dat betaling aan de betreffende persoon mag plaatsvinden.

6. Koper zal zich jegens Verkoper nimmer op verrekening of schuldvergelijking kunnen beroepen.
7. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege tot gevolg dat alle
vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper onmiddellijke opeisbaar
zijn.

8. Vanaf de vervaldatum van de factuur is Koper aan Verkoper de wettelijke (handels)rente
verschuldigd over de nog openstaande vordering tot op het moment van algehele voldoening,
zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

9. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd en deze vertraging te wijten is aan
Koper of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, is Verkoper onverminderd gerechtigd
betaling van nog niet voldane termijnen van de overeengekomen koopprijs te vorderen,
vermeerderd met alle rente en kosten op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale
uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden.
Artikel 7 Levering

1. De levering van goederen wordt, ongeacht de feitelijke plaats van levering, geacht plaats te
vinden ten bedrijve van Verkoper.

2. Indien terzake van door Verkoper verkochte goederen keuring tussen Partijen is overeengekomen
en Koper, nadat hij daartoe schriftelijk is uitgenodigd, binnen 14 dagen van deze uitnodiging geen
gebruik gemaakt heeft van deze keuring, worden de verkochte goederen na deze termijn van 14
dagen geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd door Koper.

3. Indien bij gelegenheid van een keuring als bedoeld in lid 3 van dit artikel door Koper op- en/of
aanmerkingen worden gegeven ten aanzien van danwel bezwaren bestaan tegen de verkochte
goederen, dient Koper Verkoper in de gelegenheid te stellen om binnen een termijn van 14 dagen
deze op- en/of aanmerkingen c.q. bezwaren op te (doen) heffen, alvorens de verkochte goederen
door Koper definitief kunnen worden afgekeurd of geweigerd.
Artikel 8 Leveringstermijn
1.

Is voor de levering van de goederen door Verkoper aan Koper een termijn overeengekomen, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Verkoper is derhalve nimmer aansprakelijk voor eventuele schade
die ontstaat bij overschrijding van de termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper
Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

2. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie is bepaald, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen
na te komen. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet beperkt daartoe, storing in het
bedrijf, breuk aan computers, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als
gevolg van overheidsmaatregelen bij gebrek aan brandstof, alsook bij alle andere onvoorziene
omstandigheden
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toeleveranciers van Verkoper, alsmede bij vervoerders waarvan Verkoper zich bedient en alle
verdere transportbelemmering en/of vertraging, alsmede het niet nakomen door derden van hun
verplichtingen jegens Verkoper, heeft Verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of
gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten danwel om overeengekomen
leveringstermijn(en) te verlengen.

3. De levertijd kan, indien betaling in termijnen bedongen is, door Verkoper worden verlengd met de
tijd, gedurende welke Koper enig aan Verkoper verschuldigd bedrag, nadat dat opeisbaar is
geworden, onbetaald heeft gelaten.
Artikel 9 Levering in gedeelten of op afroep

1. Wanneer een levering in gedeelten geschiedt, zal ieder afzonderlijke levering beschouwd worden
als een afzonderlijke Overeenkomst, met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing, indien tussen Verkoper en
Koper is overeengekomen dat betaling van de koopprijs door Koper zal geschieden in termijnen,
vervallende naar gelang van de door Verkoper te verrichten leveringen.

3. Goederen bestemd voor leveringen op afroep worden door Verkoper uitsluitend in opslag
gehouden voor rekening en risico van Koper. De door Koper aan Verkoper verschuldigde kosten
van opslag zullen aan Koper tegen de terzake gebruikelijke tarieven worden doorberekend.

4. Terzake de door Verkoper voor rekening en risico van Koper opgeslagen goederen kan Koper
jegens Verkoper geen enkele aanspraak op schadevergoeding geldend maken uit hoofde van
beschadiging, vermindering of vernietiging van de bij Verkoper opgeslagen goederen, ongeacht
de oorzaak die eraan ten grondslag ligt. Verkoper is nimmer gehouden om ten behoeve van voor
Koper opgeslagen goederen een bijzondere verzekering af te sluiten.

Artikel 10 Transport

1. Het transport van de door Koper gekochte goederen geschiedt steeds vanaf het bedrijf van
Verkoper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Partijen anders overeengekomen is.

2. Alle risico’s van welke aard ook terzake het transport van de goederen komen volledig voor
rekening en risico van Koper, zodat Verkoper derhalve op generlei wijze gehouden is om enigerlei
schade aan de goederen tijdens het transport ontstaan aan Koper te vergoeden.

3. Koper wordt geacht een gedegen transportverzekering voor de goederen af te sluiten.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. De door Verkoper aan Koper verkochte en geleverde goederen, blijven in eigendom van
Verkoper, totdat Koper alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst deugdelijk is
nagekomen, met inbegrip van alle renten en kosten.

2. Het is aan Koper niet toegestaan om enig pandrecht te vestigen op de door Verkoper verkochte
en geleverde goederen of op enige andere wijze te bezwaren, waarvan Koper de eigendom nog
niet verkregen heeft.
3.

Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel genoemde eigendomsrecht wil uitoefenen, verleent
Koper alle nodige medewerking aan Verkoper om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Verkoper zicht bevinden en die goederen terug te nemen.

Artikel 12 Belastingen/heffingen
Alle belastingen en/of heffingen van overheidswege die terzake van de levering van de goederen door
Verkoper aan Koper worden geheven komen volledig ten laste van Koper.
Artikel 13 Klachten

1. Koper dient zich terdege bewust te zijn dat de goederen natuurproducten zijn. Natuurlijke variatie
in kleur of structuur dienen door Koper derhalve te worden geaccepteerd.

2. Iedere klacht omtrent beschadigde goederen of goederen die anderszins niet aan de daaraan
gestelde eisen voldoen, dient uitsluitend schriftelijk te geschieden en binnen 1 maand na de
datum van levering van de goederen door Verkoper in het bezit van Verkoper te zijn. Aan iedere

klacht die na een termijn van 1 maand door Verkoper wordt ontvangen, kunnen door Koper geen
aanspraken meer ontleend worden.

3. Geen grond voor een klacht of aansprakelijkheid van Verkoper geven:
a.

beschadiging van of aan verkochte en geleverde goederen wanneer het beschadigingen in
het randbereik van de goederen zijn.

b.

afwijkingen in de hoeveelheid tot 10% (tien procent) boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid;

c.

afwijkingen in dikte tot 10% (tien procent) boven of beneden de opgegeven dikte;

d.

geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur afmetingen zulks te beoordelen naar een gemiddelde
uit de gehele levering.

4. Een klacht betreffende een levering heeft geen invloed op andere leveringen die reeds
geschieden of nog zullen geschieden, ongeacht indien deze laatstbedoelde leveringen zijn
geschied of zullen geschieden, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

5. Indien enige klacht gegrond wordt geacht, zulks enkel ter beoordeling van Verkoper, heeft deze
met uitsluiting van alle aanspraken op schadevergoeding van Koper, het recht, hetzij het
geleverde terug te nemen en van verdere levering af te zien, hetzij te verlangen dat Koper het
gekochte tegen een gepaste prijsreductie behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te
laten volgen met dien verstande dat een gedane klacht nimmer als gegrond zal worden erkend,
indien Koper het geleverde reeds heeft be- of verwerkt dan wel zonder voorafgaande
toestemming van Verkoper eventuele veranderingen door anderen dan Verkoper aan de
geleverde goederen heeft laten verrichten, danwel zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper
niet nakomt.

6. Verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van schade aan Koper, welke ten gevolge van
overmacht aan de zijde van Verkoper bij Koper ontstaat.

7. Indien op de vrachtbrief of de ontvangstbon bij het aannemen van de geleverde goederen geen
opmerking is gesteld, hetzij met betrekking tot de geleverde goederen zelf, hetzij met betrekking
tot de verpakking of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat hetgeen bij aflevering van de
verkochte goederen door Verkoper in deugdelijke en goede staat hebben bevonden.
8.

Een klacht schort de betalingsverplichting van Koper niet op.

Artikel 14 Tekortkoming / verzuim

1. Indien Koper één of meer van haar verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt of in strijd
daarmee handelt, indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken of bedrijf of indien conservatoir dan wel
executoriaal beslag wordt gelegd, heeft Verkoper het recht om de Overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn en
om het reeds geleverde, voorzover onbetaald, terug te vorderen, onverminderd zijn recht op
vergoeding van schade en kosten.

2. Bij niet-nakoming van één zijner verplichtingen is Koper van rechtswege in verzuim door het enkel
verstrijken van een overeengekomen termijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling
vereist zal zijn.

3. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met verzuim of enige andere tekortkoming aan de
zijde van Koper komen ten laste van Koper.
Artikel 15 Toepassing goederen
Gegevens, welke Verkoper over de door haar geleverde goederen verstrekt, zijn gebaseerd op
gedegen onderzoek en ervaring uit de praktijk. Deze gegevens dienen enkel als hulpmiddel voor
Koper en kunnen onder geen enkele voorwaarde gelden als een door Verkoper gegeven waarborg.
Het blijft aan de Koper de nodige proeven met de door Verkoper geleverde goederen te doen en de
geschiktheid daarvan voor een door Koper gewenste toepassing te bepalen.
Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn jegens Koper, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in dit artikel is bepaald.
2.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is
uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Verkoper is enkel aansprakelijk voor directe schade van Verkoper of derden die een rechtstreeks
gevolg is van grove schuld en/of opzet aan de zijde van Verkoper. Iedere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van
Verkoper wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, is de
aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat is overeengekomen tussen Verkoper en
Koper.

4. Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, waaronder begrepen, docht niet beperkt
tot gevolgschade, inkomensderving, omzetverlies of winstderving en verlies aan levensgenot is te
allen tijde uitgesloten.

5. Indien van enigerlei schade sprake is, heeft Verkoper te allen tijde het recht, indien en voorzover
mogelijk, de schade van Koper ongedaan te maken c.q. te beperken.

6. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of
onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Koper en Verkoper samenhangen.
Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze algemene verkoopvoorwaarden alsmede op alle Overeenkomsten tussen Partijen
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene verkoopvoorwaarden
of de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen ter beslechting
worden voorgelegd aan de Rechtbank Breda, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

