Algemene verkoopvoorwaarden Haenen Hout- en Plaatmaterialen B.V., gevestigd te 5541 PK
Reusel aan ’t Holland 5A, KvK-nummer: 62718282.
Artikel 1 - Algemeen
a. Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant-koper c.q. koper,
dan wel bewerker.
b. Onder verkoper: aspirant-verkoper c.q. verkoper.
c. Onder derde wordt verstaan de koper van de koper van aspirant-verkoper c.q. verkoper.
Artikel 2 – Aanbiedingen en bevestigingen
a. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen,
worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper of bij gebreke daarvan met
inachtneming van het in c. bepaalde.
c. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging
wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
d. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht
wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
e. Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is verkoper
niettemin gerechtigd alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen
verstrekken in rekening te brengen aan koper.
f. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van aspirant-verkoper c.q.
verkoper en tevens op andere dan koopovereenkomsten.
g. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van door koper kenbaar gemaakte
wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen e.d. door verkoper opnieuw werktekeningen,
constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende
kosten geheel aan koper doorberekend.
Artikel 3 – Industrieel/intellectueel eigendomsrecht
a. Alle industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten inzake door verkoper uitgebrachte
aanbiedingen en door verkoper geleverde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door
verkoper voorbehouden, zijn onderworpen aan het auteurs- of modellenrecht van verkoper en
blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
b. De koper verklaart door het aangaan van een overeenkomst met verkoper dan wel door het
aangaan van een overeenkomst met een koper van verkoper zich te zullen onthouden van iedere
inbreuk op de industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten van verkoper, ook wanneer geen
deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door een
koper(s) / wederpartij / derde(n) te voorkomen dan wel te beëindigen.
c. De koper is niet gerechtigd bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar
bekend geworden gegevens anders aan te wenden dan in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst.
d. De kosten voor het maken van door koper verlangde kopieën of extra afdrukken van technische
specificaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van koper.
Artikel 4 - Prijzen
a. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is
(zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals:
uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten,
heffingen, belastingen.
b. Eventuele nadelige verschillen ten tijde van afscheep respectievelijk aankomst, respectievelijk
aflevering komen ten laste van kopers.
c. Verkoper is slechts gebonden aan een prijsopgave wanneer zij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig
heeft aangegeven dat deze opgave haar verbindt, respectievelijk indien en doordat verkoper een
bestelling tegen een bepaalde prijs heeft bevestigd.
Artikel 5 - Valuta
a. Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer
valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper
het recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
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b. Indien de prijs ingevolge deze bepaling wordt verhoogd, heeft de koper het recht de order te
annuleren. De annulering dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen nadat
verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
Artikel 6 – Levering en risico
a. Levering van de goederen komt voor risico van koper. Koper dient zich te verzekeren tegen de
risico’s verbonden aan levering.
b. Levering kan plaatsvinden bij verkoper (door afhalen van goederen). Levering (en op- of overladen)
van goederen is voor risico van koper.
c. In het geval de gekochte goederen worden vervoerd, reizen de zaken voor rekening en risico van
de koper.
d. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
e. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden
geleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen
aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.
Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland
aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke
blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak,
dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
f. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een
behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar
water kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen
het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. De koper
is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in
gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
g. Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij
anders overeengekomen.
h. Koper is verplicht zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de goederen
dienen te worden gelost. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane
kosten voor zijn rekening.
i. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden
teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage (europallets) wordt teruggenomen zoals bepaald
in artikel 10 van deze voorwaarden.
Artikel 7- Leveringstijden en afroep
a. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd
worden als een streefdatum/- periode en niet als een fatale termijn.
b. De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door
de verkoper besteld moeten worden bij derden – leveranciers c.q. producenten.
c. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden omdat de
leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper
de koper een alternatief aanbieden. Indien de koper met het aangeboden alternatief niet kan
instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen
van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het
niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk.
d. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de
begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of
de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.
e. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3
maanden na bestelling recht op betaling.
f. Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht
de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale
hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te
voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet
overschrijden.
Artikel 8 - Aanvaarding en reclame
a. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de koper
slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in
betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
b. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de
gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
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c. De controle op stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst
omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven,
afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld -- als juist erkend. Reclames omtrent
eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het
ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
d. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het hierboven
bedoelde document staat aangegeven, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van
betaling.
e. Koper is verplicht goederen direct na levering grondig te controleren. Kwaliteitsreclame of
afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na
ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze
termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Koper heeft geen recht van
reclame (of anderszins) meer wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door
hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt - drogen inbegrepen - vóór het zagen, respectievelijk
bewerken, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteit- of specificatiereclame gaven.
f. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of
gedeeltelijk verwerkt.
g. Reclames of tekortkomingen geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl
verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De koper is nimmer bevoegd betaling op te schorten of
te verrekenen.
h. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper de zaken vervangen na terugzending der
oorspronkelijk geleverde zaken. Is vervanging van de zaken niet meer mogelijk, dan zal de
verbintenis worden omgezet in een van vervangende schadevergoeding waarbij de
schadevergoeding wordt gesteld op ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der
geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade
wordt nimmer vergoed.
i. Bij onterechte of niet-tijdige reclame is verkoper gerechtigd de wederpartij te belasten voor alle
gemaakte kosten.
Artikel 9 - Retourzendingen
a. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
b. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan
de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
c. Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en is
slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van verkoper onder de door haar te stellen
condities.
Artikel 10 - Emballage
a. Meermalen bruikbare emballage (europallets) wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan
niet) per (verzamel-)factuur in rekening gebracht, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en
de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.
b. Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt
spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur toegezonden.
c. In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd
voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door
verkoper berekend dan wel geleverd is.
d. De koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde
emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper
verschuldigde.
e. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog
aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper
voldaan.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid en garantie
a. Na het tijdstip van (op)levering is de verkoper niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
1) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
2) de koper die gebreken voorafgaande aan de levering niet heeft opgemerkt of had kunnen
opmerken, en bovendien
3) de koper die gebreken op het tijdstip van levering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
b. Is de verkoper krachtens het bepaalde in lid a aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot
vergoeding van de door de koper dientengevolge geleden, directe materiële schade.
Aansprakelijkheid voor alle andere schade(posten) is uitgesloten.
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c. Tot directe materiële schade behoren bijvoorbeeld in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade,
productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin
als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de
aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
d. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de verkoper voor eigen rekening de gebreken
waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de
in lid i bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het
belang van de koper bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat verkoper buiten
Nederland heeft geleverd, komt de koper niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt
door de verkoper een schadevergoeding betaald. Door de verkoper vervangen onderdelen worden
zijn eigendom.
e. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de verkoper slechts
aansprakelijk indien en voor zover de koper bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van
de verkoper.
f. Indien en voor zover de koper enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij
gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. De koper vrijwaart de verkoper
hierdoor voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. Regres of subrogatie door de verzekeraar
van de koper is uitgesloten.
g. Verkoper kan niet uitsluiten dat zij ooit met recht aansprakelijk wordt gesteld. Verkoper dient uit
een oogpunt van continuïteit van haar bedrijfsvoering, aansprakelijkheid te beperken. Verkoper kan
verzekerd zijn tegen bepaalde aansprakelijkheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vandaar dat
er meerdere beperkingen gelden in de aansprakelijkheid van verkoper. De verplichting tot
schadevergoeding van verkoper op basis van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade
waartegen verkoper uit hoofde van een door of ten behoeve van verkoper gesloten verzekering
verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering
(al dan niet aan verkoper) wordt uitbetaald.
h. Indien verkoper om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van de
voorgaande alinea, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag
dat verkoper bij de koper in rekening heeft gebracht (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat
uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het
factuurbedrag van dat onderdeel of die deellevering.
i. Elke aansprakelijkheid van de verkoper vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen,
door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door (op)levering,
ontbinding of opzegging is geëindigd.
j. De koper is gehouden werkzaamheden en goederen direct te controleren. De rechtsvordering uit
hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de koper niet met bekwame spoed, althans
binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
schriftelijk en gemotiveerd de verkoper in gebreke heeft gesteld.
k. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de
schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
l. De koper is gehouden om het door verkoper geleverde direct na ontvangst te controleren en te
inspecteren. Eventuele klachten dienen direct en uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk onder de
aandacht van verkoper gebracht te worden. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek
waarvoor de verkoper krachtens lid a aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld,
voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de
overeenkomst door (op)levering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
m. De verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de koper of derden
(mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen.
n. De koper vrijwaart verkoper van alle (succesvolle) aanspraken van derden tot schadevergoeding
ter zake van door verkoper geleverde goederen, onverschillig door welke oorzaak of op welk
tijdstip die schade is geleden.
o. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of overeenkomst is de verkoper in ieder geval niet
aansprakelijk indien een tekortkoming van de verkoper het gevolg is van:
1) arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
2) tekortschieten van hulppersonen;
3) transportmoeilijkheden;
4) brand en verlies van te verwerken onderdelen;
5) maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals
importverboden of handelsverboden;
6) gewelddadige of gewapende acties;
7) storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of
programmatuur van de verkoper of derden.
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p. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de verkoper – teneinde daaruit
voor de koper voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in
redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
q. De koper vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor
zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de koper blijft.
Artikel 12 - Garanties
a. De koper is verplicht om verkoper zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de
overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, welke in
redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
b. De koper waarborgt dat het door koper aan verkoper aangeleverde ontwerp, dan wel de
samenstelling en de kwaliteit van het materiaal dan wel van de goederen, die op grond van een
order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die
gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van
kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt evenzeer in het geval van
normaal gebruik van de goederen.
c. De koper geeft verkoper de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of
industrieel eigendomsrecht van derden en de koper vrijwaart verkoper in en buiten rechte volledig
voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit verveelvoudiging of reproductie zullen
voortvloeien.
d. De verkoper wil in het belang van haar bedrijf, continuïteit en haar koperen haar aansprakelijkheid
inperken. De koper erkent zijn eigen verantwoordelijkheid en verklaart zorg te dragen voor
verzekeringen om de gevolgen van eventuele schade (zelf) te (doen) mitigeren.
e. De koper is verplicht een gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering, CAR-verzekering, andere
verzekeringen die de risico’s van schade ten gevolge van levering van hout en aannemen van werk
dekken of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden
waarin de verkoper (en eventuele onderaannemers of hulppersonen) als medeverzekerde is
opgenomen indien de werkzaamheden van de verkoper dienen ter uitoefening van het bedrijf van
de koper, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen. Koper is verplicht op eerste verzoek
een afschrift van polissen en betalingsbewijzen te verstrekken.
Artikel 13 - Kwaliteit
a. Verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving,
kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
b. Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze
wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.
c. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt kwaliteit geleverd welke in
overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is, en
worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als
overeengekomen beschouwd.
d. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is
bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen
twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.
e. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van
de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper
zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.
Artikel 14 - Overmacht
a. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat
naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden
verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen,
vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder
gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen
en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate
belemmeren, gelden als overmacht.
b. In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de
duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij
de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
c. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 5
werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
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d. In geval van annulering van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de wederpartij te factureren
voor de prestaties welke door verkoper voor het intreden van de overmacht reeds werden
geleverd. Partijen zijn niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
a. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle (door of namens haar) geleverde zaken. Het
eigendomsvoorbehoud is verlengd. Verkoper behoudt zich aldus eigendom voor, van alle
geleverde goederen (en dus ook goederen die wel betaald zijn, als een deel niet betaald is), op
basis van alle overeenkomsten tussen verkoper en de koper.
b. Zolang de koper:
1) de totale verschuldigde bedragen (uit welke overeenkomst dan ook) (nog) niet (geheel) heeft
betaald aan verkoper en/of;
2) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere
overeenkomsten en/of;
3) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van verplichtingen, zoals schade, boete, rente
en kosten, niet heeft voldaan
blijven alle geleverde zaken eigendom van verkoper totdat de koper aan alle verplichtingen ten
opzichte van verkoper heeft voldaan. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag en kan de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden,
bezwaren of overdragen (zowel goederen- als verbintenisrechtelijk).
c. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet
bezwaren. De goederen vallen niet in zijn vermogen. De koper is zowel goederenrechtelijk als
verbintenisrechtelijk onbevoegd om de goederen te bezwaren of te vervreemden.
d. Nadat verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken
terughalen. De koper zal daartoe alle medewerking verlenen.
e. Verkoper heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle
vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van eenieder die daarvan
afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
f. Als de koper, nadat de zaken conform de overeenkomst door verkoper aan hem zijn geleverd, aan
zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken
als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. Voor zover
vereist, draagt de koper hierdoor (bij voorbaat) de gekochte goederen al dan niet uit hoofde van
eerdere overeenkomsten (terug) over aan verkoper, onder de opschortende voorwaarde dat koper
zijn verplichtingen niet nakomt.
Artikel 16 - Betaling
a. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden
genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De koper vergoedt de door de verkoper
in het kader van de overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
b. Partijen kunnen een betalingsschema in termijnen overeenkomen. Facturen van verkoper dienen
binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is de koper
direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De verkoper is gerechtigd om de
factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de werkzaamheden zijn
opgeleverd, dan wel op de dag waarop de overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of
ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken
van de verkoper in het kader van de overeenkomst.
c. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is
overeengekomen, binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur. De koper is niet
bevoegd betaling op te schorten, te verrekenen of anderszins enig bedrag in te houden. Facturen
dienen steeds volledig betaald te worden.
d. De koper is in geen geval gerechtigd om voor of namens de verkoper betalingen te doen aan diens
zelfstandige hulppersonen.
e. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en
tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper
dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
f. De verkoper kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand
geven.
Artikel 17 - Verplichtingen van de koper
a. De koper zorgt ervoor, dat de verkoper tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens,
beslissingen en wijzigingen die volgens de verkoper nuttig of nodig zijn om de verkoper in staat te
stellen de werkzaamheden conform de overeenkomst te realiseren. De koper is verantwoordelijk
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voor de tijdige ontvangst door verkoper, alsmede de juistheid en volledigheid van deze informatie,
gegevens, beslissingen en wijzigingen.
b. De koper zorgt er oor, dat de verkoper tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de
overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de koper ter beschikking zullen
worden gesteld. De koper is ervoor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of
ongeschikt zijn of niet tijdig ter beschikking zijn gesteld of anderszins niet voldoen. Voor
voorgeschreven goederen of werkwijzen of andere voorschriften en de gevolgen daarvan kan
verkoper uiteraard niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Elke aansprakelijkheid is
uitgesloten.
c. Koper is verantwoordelijk voor montage en bewerking. Koper is tevens verplicht zich van de
montagevoorschriften en bewerkingsvoorschriften op de hoogte te stellen en deze te volgen. De
verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere waardevermindering van de te
bewerken zaken, behoudens grove schuld of grove nalatigheid van hem of van zijn personeel. De
verkoper verzekert de betrokken zaken tegen geen enkel risico. Koper is gehouden voor
verzekering zorg te dragen.
d. De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden in verband met de in lid a en b
bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen, handelingen en goederen.
e. Verkoper heeft (met name wanneer sprake is van elementen van aanneming van werk,
bijvoorbeeld wanneer het gaat om plaatsen of voorbewerken van tuinhuisjes of anderszins)
mogelijk geen zeggenschap over de locatie waar gewerkt moet worden. Tevens heeft verkoper
geen invloed op de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden. De koper heeft hier aldus
een grote verantwoordelijkheid in. De koper zorgt ervoor, dat de verkoper en/of de koper tijdig
beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk
zijn voor de opzet van de werkzaamheden.
f. De koper zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het
gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone,
veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar. De koper zorgt ervoor
dat de locatie voor aanvang van de werkzaamheden door de verkoper aan alle wettelijke eisen,
waaronder (maar niet uitsluitend) Arbo-eisen en eventuele (andere) eisen van verkoper voldoet.
g. De koper is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of
delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht,
alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig
belemmeren. De koper is verplicht de verkoper en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties
te waarschuwen. Tevens dient de koper al hetgeen te doen dat nuttig en nodig is om
verhinderingen, belemmeringen of gevaarlijke situaties te voorkomen.
h. De koper zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht de verkoper
tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen,
zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en alle andere
voorzieningen die de verkoper nuttig of nodig acht.
i. De koper is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. De
verkoper zal de koper in redelijkheid de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het
aanvragen van deze aansluiting. De koper dient eventuele kosten zijdens verkoper te vergoeden.
j. De koper zorgt voorafgaand aan de ontvangst van de offerte van de verkoper voor informatie over
de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem
worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie
daarvan, zodat de verkoper in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden.
Uitsluitend de koper is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover
niet iets anders is overeengekomen.
k. De koper is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de
werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan de verkoper kan worden toegerekend.
Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor
rekening van de koper, althans niet voor rekening van verkoper.
l. De koper is verplicht de verkoper schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij
een tekortkoming van de verkoper daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn
geweest. De koper dient het werk van verkoper steeds direct integraal te controleren. De koper
dient binnen 14 dagen dat een mogelijke tekortkoming is ontdekt of ontdekt had moeten worden,
schriftelijk bij verkoper te klagen. Bij gebreke daarvan vervallen alle rechten van de koper.
m. De koper is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of
bacteriën die voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals
asbest of legionella. De koper kan de verkoper opdragen om de aangetroffen verontreinigingen,
stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht
of de verkoper deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
krachtens artikel 12.
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n. De koper is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een
voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet (volledige) of niet
tijdige levering.
o. De koper is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij
heeft voorgeschreven. De verkoper is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te
contracteren, indien de koper de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te
accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert,
heeft de verkoper recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
p. De koper is verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de verkoper, zoals
materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
q. De koper is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de (niet-) naleving
van wettelijke voorschriften en/of beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften
van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen of andere omstandigheden, die na de
aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
r. Het is de koper niet toegestaan om de verkoper, zijn personeel of diens hulppersonen
aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard
van de overeenkomst. De koper dient de werkzaamheden van de verkoper niet te verstoren.
s. De koper staat de verkoper toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van
het gebouw of de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het
werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
t. De koper is verplicht om zowel alle goederen van de verkoper als de goederen van hemzelf die op
grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter
beschikking zijn gesteld. De koper dient de ontvangen goederen steeds direct na ontvangst
integraal te controleren. De koper dient binnen 14 dagen dat een mogelijke tekortkoming is ontdekt
of ontdekt had moeten worden, schriftelijk bij verkoper te klagen. Bij gebreke daarvan vervallen alle
rechten van de koper.
u. De koper is verplicht alle (bedrijfs-)gegevens van de verkoper dan wel alle in verband met de
overeenkomst van de verkoper ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de koper
verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden
of aan derden bekend te maken of te verstrekken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen
verplichting verbeurt de koper direct een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van de verkoper om
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 18 - Tekortschieten van de koper
a. Indien de koper tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van de overeenkomst, aan
een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden of controle van de goederen niet tijdig
meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft de verkoper aanspraak op
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten
worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. De verkoper is tevens te allen
tijde bevoegd om de werkzaamheden te op te schorten.
b. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had
behoren plaats te vinden, dan kan de verkoper aanspraak maken op vergoeding van rente tegen
het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze
maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door de verkoper. In dat geval is de
verkoper tevens bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
c. De verkoper is gerechtigd om van de koper en voor diens rekening en risico genoegzame
zekerheid te verlangen. De koper is verplicht om op eerste verzoek (aanvullende) zekerheid te
stellen, zoals bijvoorbeeld een bankgarantie, of een pandrecht op (alle) activa. Indien de koper in
gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is de verkoper bevoegd de
werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
d. De koper is steeds verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten
behoeve van verkoper te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en
toekomstige vorderingen van de koper op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle
bestaande en toekomstige vorderingen op de koper, die ter zake van incassokosten, rente en
boetes daaronder begrepen. De koper verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De koper verleent
hierdoor een onherroepelijke volmacht aan verkoper om een pandrecht op de goederen te vestigen
namens de koper, ten behoeve van verkoper.
e. Ingeval de koper de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen
plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is de verkoper bevoegd om
deze goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan of op een geschikte wijze te
verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de koper heeft
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aangemaand om de goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. De verkoper is bevoegd
het aan de koper uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens
surséance of faillissement.
f. Alle werkelijk door de verkoper gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te
geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de koper,
tenzij de verkoper verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen
bedrag.
Artikel 19 – Ontbinding/annulering
a. De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke
verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
surséance van betaling aanvraagt of een verzoek van verkoper, natuurlijke persoon, door de
rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of
door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze
koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
b. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke
verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot
verkoper richt, dient de koper verkoper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke stellen en verkoper
een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te
herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
c. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van
verkoper, worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en heeft verkoper
steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke
kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan
de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door verkoper verrichte
prestaties en heeft verkoper onverkort recht op betaling van de reeds door verkoper verrichte
prestaties.
Artikel 20 - Toepasselijk recht/geschillen
a. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, waarop
deze algemene voorwaarden als aanvulling gelden en voor zover bepalingen van dwingend
karakter zich daar niet tegen verzetten.
b. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar verkoper
statutair gevestigd is.
Artikel 21 - Het bewerken van hout (door verkoper als bewerker)
a. Onder bewerken wordt verstaan het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere
wijze bewerken van hout of vervangende materialen.
b. De opdrachtgever moet de te bewerken zaken in gesloten partijen tegen het overeenkomen tijdstip
franco afleveren op het terrein van de bewerker. Indien de zaken niet op tijd worden afgeleverd is
de bewerker gerechtigd, hetzij de terug leveringstijd te verlengen, hetzij de overeenkomst te
annuleren. In beide gevallen heeft de bewerker recht op vergoeding van de door hem geleden
schade en van winstderving.
c. Bewerking door verkoper is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De bewerker is niet
aansprakelijk voor beschadiging of andere waardevermindering van de te bewerken zaken,
behoudens grove schuld of grove nalatigheid van hem of van zijn personeel. De bewerker
verzekert de betrokken zaken tegen geen enkel risico.
d. De opdrachtgever is gehouden de zaken binnen 10 dagen na gereed melding op het terrein van de
bewerker te doen afhalen. Bij gebreke daarvan heeft de bewerker recht op vergoeding van de door
latere aflevering geleden schade.
e. De wijze van transport en opslag van het gedroogde hout dient gericht te zijn op het behoud van
het vochtgehalte op het moment van afleveren.
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