Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: WeedFix Actief Groenbeheer, gevestigd te Rhenen
Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken
deel uit van alle door verkoper af te sluiten overeenkomsten en
door verkoper gedane aanbiedingen.
1.2 Afwijkende inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden
van koper maken alleen deel uit van de overeenkomst, voor
zover die voorwaarden door verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard.
Een dergelijke aanvaarding door verkoper geldt niet voor
overeenkomsten welke voor of na de overeenkomst zijn of
worden gesloten, behalve wanneer dit uitdrukkelijk door
verkoper schriftelijk in de eerdere of latere overeenkomst wordt
vermeld.
1.3 Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen de overige
van kracht blijven.
Artikel 2: AANBIEDINGEN
2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens
uitdrukkelijk anders vermeld door verkoper.
Artikel 3: TOT STAND KOMEN OVEREENKOMSTEN
3.1 Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of
diensten worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging
door verkoper.
3.2 Aanvullingen, wijzigingen of andere afspraken zijn slechts
van kracht, indien zij schriftelijk zijn aangegaan.
Artikel 4: GEGEVENS VERSTREKT DOOR VERKOPER
4.1 Door verkoper aan koper verstrekte tekeningen, opgegeven
afmetingen, gewichten, hoeveelheden, kleuren en/of andere
gegevens gelden slechts als nadere beschrijving van de zaken.
4.2 Behoudens het in lid 3 bepaalde is koper, slechts indien de
door verkoper geleverde zaken zeer wezenlijk afwijken van de
door verkoper verstrekte tekeningen, opgegeven afmetingen,
gewichten, kleuren en/of andere gegevens, bevoegd de
overeenkomst binnen 8 dagen na datum van levering te
ontbinden.
4.3 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om 10% meer of minder
dan de door verkoper opgegeven hoeveelheden te leveren. De
door verkoper geleverde hoeveelheden zaken worden door
verkoper gefactureerd en dienen door koper in ontvangst te
worden genomen en volledig te worden betaald.
4.4 Elke aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruikmaken
door koper van door verkoper aan koper verstrekte tekeningen,
opgegeven afmetingen, gewichten, hoeveelheden, kleuren en/of
andere gegevens is uitgesloten, tenzij deze aansprakelijkheid
uitdrukkelijk schriftelijk tussen koper en verkoper is
overeengekomen.
Artikel 5: GEGEVENS VERSTREKT DOOR KOPER
5.1 Van de door koper aan verkoper verstrekte tekeningen,
opgegeven afmetingen, gewichten, kleuren, hoeveelheden en/of
andere gegevens wordt door verkoper aangenomen dat deze
juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek.
5.2 Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken in en buiten
rechte van een derde, die stelt dat op een merk, octrooi,
handelsnaam, model, auteursrecht of enig ander recht van die
derde inbreuk is gemaakt door het gebruikmaken door verkoper
van de in het vorige lid vermelde gegevens.
5.3 Indien een derde bezwaar maakt tegen fabricage en/of
levering, is verkoper, onverminderd het vorige lid, zonder meer
gerechtigd de fabricage en/of levering terstond te staken en
vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van
koper te verlangen, zonder dat verkoper tot enige
schadevergoeding jegens koper gehouden is.
Artikel 6: PRIJZEN
6.1 De prijzen in de aanbiedingen van verkoper zijn exclusief
BTW. Deze prijzen zijn onder andere gebaseerd op de dan
geldende:
a.
prijzen van de in de aanbiedingen vermelde te leveren
zaken of bestanddelen hiervan;
b.
koersen, waaronder begrepen de verhouding tussen de
munteenheid van het land waar verkoper de te leveren
zaken betrekt;
c.
belastingen;
d.
rechten, waaronder begrepen invoerrechten;
e.
vrachten.
6.2
Ingeval van verhoging van een of
meerdere van de onder het eerste lid vermelde
gegevens voor de verzending van de schriftelijke
bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 is verkoper
gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te
wijzigen.
6.3
Verkoper is gerechtigd om éénmaal
per jaar zijn prijzen te verhogen.
6.4
Wijzigingen van de contractueel
overeengekomen prijs op grond van een wettelijke
verhoging van de belastingen of enige andere
wettelijke bepaling is toegestaan.
Artikel 7: TRANSPORT
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering
altijd plaats ‘af verkoper’. Koper dient zorg te dragen voor het
gehele vervoer van de zaken. De zaken reizen voor rekening en
risico van koper.
7.2 De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en
door koper te zijn aanvaard, zodra de zaken in of op het eerste
vervoermiddel zijn geladen.
Artikel 8: LEVERING
8.1 De overeengekomen levertijd geldt voor verkoper niet als
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en op de schriftelijke
orderbevestiging van verkoper een uiterste leveringsdatum is
overeengekomen, uitsluitend aangeduid met de woorden fix,
fixdatum of ON (ohne Nachfrist).
8.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, moet verkoper de
zaken leveren binnen een redelijke termijn.

8.3 Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst
te nemen.
8.4 Indien koper niet voldoet aan het in het vorige lid bepaalde,
kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening
worden gebracht.
Artikel 9: OVERMACHT
9.1 Indien verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de
zaken kan leveren, heeft hij het recht om naar zijn keuze de
levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te
zien, al naar gelang de omstandigheden.
9.2 Indien zich een geval voordoet als in het vorige lid
beschreven, is koper niet gerechtigd tot enigerlei
schadevergoeding. 9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 75
van het Boek 6 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden
omstandigheden buiten wil en toedoen van verkoper, welke van
dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze
niet van verkoper kan worden verlangd. Als overmacht zal
bijvoorbeeld gelden oorlog, oproer, sabotage, overstroming,
brand, lock-out, werkstaking, zowel in fabrieken waarvan
verkoper zijn materiaal betrekt, als in fabrieken van verkoper
zelf, breuk aan machines of gereedschappen en onvoorziene
bezwaren bij het aanmaken van stempels. Een en ander met
dien verstande, dat verkoper bereid is in zulke gevallen met
koper te overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen,
die tot doel hebben schade voor zowel verkoper als koper te
voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 10: BETALING
10.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen
betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig
beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Nadien is
koper van rechtswege in gebreke en zal over het factuurbedrag
of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn
naar een percentage dat 2% hoger ligt dan het promesse
disconto van De Nederlandse Bank N.V.
10.2 Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso
van een niet-betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het
Incasso Tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met
een minimum van ﾄ 250,- per factuur.
10.3 Indien koper met de tijdige betaling van een opeisbare
vordering jegens verkoper het recht de verdere uitvoering van
alle met koper lopende overeenkomsten te ontbinden of
desgewenst de uitvoering op te schorten tot die betaling is
geschied en zal verkoper voor de verdere levering contante
betaling kunnen eisen.
Artikel 11: AANBIEDINGEN
11.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem
aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze
zaken geheel is voldaan.
11.2
Indien
verkoper
in
het
kader
van
deze
verkoopovereenkomsten ten behoeve van koper door koper te
vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden
eigendom, genoemd in lid 1, totdat koper ook deze vorderingen
van verkoper geheel heeft voldaan.
11.3 Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de
vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen
jegens verkoper.
11.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. Het
risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van zaken
en van eventueel daarmee gepaardgane vervolgschade gaat op
koper over na levering van de zaken.
11.5 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper
is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een
derde enig ander recht daarop verlenen.
11.6 De koper is verplicht de zaken voor de duur van de
voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en
waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de
polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste
aanzegging ter inzage te geven.
11.7
Indien
koper
met
de
nakoming
van
zijn
betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper
goede grond geeft te vrezen dat hij aan die verplichtingen zal
tekortschieten,
is
verkoper
gerechtigd
de
onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, naar zijn keuze tijdelijk
of definitief, terug te nemen. Koper machtigt verkoper hierbij
reeds nu voor alsdan om het terrein en/of perceel, waar de
zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze zaken te
kunnen terugnemen.
Artikel 12: PANDRECHT EN BANKGARANTIE
12.1 Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van
koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper
bevinden, behoudt verkoper zich ingevolge artikel 3:81 BW
hierbij reeds nu, voor alsdan, pandrecht voor als bedoeld in
artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen,
anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die verkoper
dan uit welken hoofde dan ook nog tegen koper mocht hebben.
Koper verbindt zich mee te werken aan het onverwijld en zo
nodig bij voorbaat vestigen van pandrechten, als in dit lid
vermeld.
12.2 Koper verbindt zich mee te werken aan het onverwijld en
zo nodig bij voorbaat vestigen van pandrechten als bedoeld in
artikel 3:237 BW op door koper vervaardigde andere zaken,
welke zich nog in handen van koper bevinden, tot zekerheid van
alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook tegen koper, indien
en voor zover de door verkoper geleverde zaken zijn verwerkt in
of tot deze andere zaken, en ten gevolge hiervan de ingevolge
het vorige artikel voorbehouden eigendom verloren gaat.
12.3 Koper verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers
verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Koper
verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra verkoper de
wens daartoe te kennen geeft, aan hem te verpanden op de

wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid
van zijn vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen koper.
12.4 Alle aanspraken van koper op de verzekeraars van de
zaken uit hoofde van de in artikel 11.6 genoemde verzekeringen
zullen, zodra verkoper te kennen geeft dit te wensen, door koper
aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel
3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van
verkoper tegen koper.
12.5
Indien
koper
met
de
nakoming
van
zijn
betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper
goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal
tekortschieten, is koper, zodra verkoper de wens daartoe te
kennen geeft, verplicht om aan verkoper een bankgarantie af te
geven ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
verkoper. Indien koper hieraan niet voldoet is verkoper
gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen en de
overeenkomst te ontbinden.
12.6 Indien koper nalaat om te voldoen aan zijn verplichtingen
onder dit en het vorige artikel, is verkoper gerechtigd om de
uitvoering of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten totdat koper aan deze verplichtingen heeft voldaan,
alsmede om de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte
daarvan schriftelijk te ontbinden, indien koper niet binnen één
week alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.
Artikel 13: GARANTIE
13.1 Verkoper garandeert aan koper dat de geleverde zaken niet
ten gevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn,
alsmede dat ook anderszins de geleverde zaken geen ernstige
gebreken vertonen. Indien het voorstaande onverhoopt wel het
geval is, zal verkoper, te zijner keuze, hetzij de geleverde zaken
repareren, hetzij de geleverde zaken - na terugontvangst in
originele staat - vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken,
hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de
factuurwaarde van de geleverde zaken, na terugontvangst in
originele staat.
13.2 De in het vorige lid vermelde garantie geldt niet indien:
a.
koper jegens verkoper in gebreke is;
b.
koper zelf reparaties heeft verricht of door derden heeft
laten verrichten aan de door verkoper geleverde zaken;
c.
de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden,
zoals bijvoorbeeld vervuiling, zijn blootgesteld (geweest)
of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de
aanwijzingen van verkoper zijn behandeld;
d.
de geleverde zaken langer dan normaal zijn opgeslagen
geweest en het aannemelijk is dat er daardoor
kwaliteitsverlies is opgetreden;
e.
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is
van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen;
f.
de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken niet binnen
14 dagen na constatering daarvan schriftelijk ter kennis
van verkoper is gebracht. Voor ondeugdelijkheid die bij
normale oplettendheid onmiddellijk kan worden
geconstateerd, geldt de datum van ontvangst als
aanvangsdatum van de hiervoor genoemde termijn. De
ondeugdelijkheid kan nimmer, ook niet wanneer deze
ingevolge dit lid tijdig ter kennis van verkoper is gebracht,
aanleiding geven aan koper tot opschorting der betaling
van eerdere leveringen of van nog te geschieden
leveringen of tot annulering van de koopovereenkomst
door koper;
g.
een jaar na levering is verstreken. Deze termijn vangt
aan op de factuurdatum.
Artikel 14: UITSLUITING PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
VERKOPER
14.1 Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden
terzake van door verkoper aan koper geleverde zaken,
waardoor die derden schade mochten hebben geleden,
ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.
Artikel 15 ONTBINDING
15.1 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
stilleggen of liquidatie van koper, wordt deze geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder
enige ingebrekestelling, de uitvoering van alle met koper
gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten
dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, te zijner keuze,
zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden
is en onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In deze
gevallen is elke vordering welke verkoper ten laste van koper
heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.
Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten
is het Nederlandse recht toepasselijk.
Artikel 17: BEVOEGDE RECHTER
17.1 Alle geschillen terzake van een koopovereenkomst en/of
terzake van het overige in deze voorwaarden bepaalde tussen
verkoper en koper zullen in eerste aanleg uitsluitend worden
berecht door de rechter te Arnhem, behoudens andersluidende
dwingend rechterlijke wettelijke bepaling.
Nieuw-Vennep, 16 oktober 1992
Gedeponeerd: 16 oktober 1992
Bij: Kamer van Koophandel te Haarlem en Arrondissements
Rechtbank te Haarlem nr. 102/92
J.R. Smink

Rhenen, 1 januari 2019

Geachte relatie,
Het doet ons genoegen u hierbij te informeren over het seizoen van 2019.
Via ons telefoonnummer 0317 - 741 710 zijn wij te bereiken op:
maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur.

PRIJZEN

: Ingaande 1 januari 2019. Alle prijzen zijn in overleg
en op aanvraag.
Prijzen kunnen tussentijds gewijzigd worden.

VOORWAARDEN

: Prijzen zijn alleen van toepassing voor betaling binnen
14 dagen na factuurdatum, strikt netto.
Bij ernstige overschrijding van de betalingstermijn kan
overgegaan worden tot levering onder rembours.
Tevens blijven onze bijgevoegde leveringsvoorwaarden
van kracht.
: Vanaf € 200,- netto goederenbedrag exclusief BTW

LEVERING

FRANKO HUIS.
Wij berekenen u geen administratiekosten!
LEVERTIJD

: Binnen 24/48 uur, mits onverkocht.

VERPAKKING

: Per artikel bent u niet aan een minimaal af te nemen
aantal gebonden!

Wij hopen u in 2019 van dienst te mogen zijn.
Heeft u nog vragen, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,
WeedFix Actief Groenbeheer
http://www.weedfix.nl
mailto: info@weedfix.nl
POST / BESTELADRES
Domineesbergweg 83
3911 WN Rhenen

Prijs- en tekstfouten voorbehouden.
De levering van onze producten geschiedt onder de bij de KvK te Arnhem gedeponeerde voorwaarden.

