ALGEMENE
A
VOORWAA
ARDEN VAN SCHEUTEN
N GLAS NED
DERLAND B.V.
B
EN
E AAN HAA
AR GELIEER
RDE VENNO
OOTSCHAPP
PEN

ES
ARTIKEL
A
1 T
TOEPASSELIJKHEID EN
E DEFINITIE
1.
Deze
e Algemene Voorwaarden
V
n zijn van toe
epassing op alle aanbied
dingen en allee overeenkomsten van
een S
Scheuten entiteit (o.a. Sc
cheuten Glasss Holding B.V. en Scheu
uten Absoluuut Glastechniiek B.V.) en
zijn o
op 7 juni 2018
8 gedeponee
erd ter griffie
e van de Rec
chtbank te Ro
oermond en zullen op ee
erste verzoekk
van d
de wederparttij kosteloos worden toeg
gezonden.
2.
2
In deze Algemene
e Voorwaard
den wordt ve
erstaan onder:
• de w
wederpartij: de
d natuurlijk persoon of rrechtspersoo
on die overee
enkomstig lidd 1 van ons aanbiedingen
a
n
ontva
angt of met ons
o overeenk
komsten sluitt;
• dire
ecte schade: zaakschade
e aan het doo
or ons verkoc
chte, geleverrde en/of bew
werkte, verw
werkte en/of
gepla
aatste glas (inclusief bijbe
ehorende ma
aterialen);
• indirecte schade
e: alle schade die niet va
alt onder de definitie
d
van directe
d
schadde, zoals gevolgschade,
winsttderving, letsselschade, im
mmateriële scchade, gemis
ste besparingen, vermindderde goodw
will, schade
door bedrijfsstagn
natie, schade
e als gevolg van aanspra
aken van afnemers van dde wederparttij, rente en
en.
koste
ARTIKEL
A
2 A
ALGEMENE
E VOORWAA
ARDEN VAN
N DE WEDER
RPARTIJ EN
N AFWIJKEN
NDE AFSPR
RAKEN
1.
De allgemene leve
erings-, beta
alings- en inkkoopvoorwaa
arden van de wederpartij zijn niet van toepassing
op on
nze aanbiedingen en mett ons geslote
en overeenko
omsten en worden
w
uitdruukkelijk afgew
wezen.
2.
2
Afsprraken tussen
n ons en de wederpartij
w
d
die afwijken van
v onze Algemene Voorrwaarden gelden slechts
als ovvereengekom
men indien wij
w deze afsp raken schrifttelijk hebben bevestigd.
ARTIKEL
A
3 A
AANBIEDIN
NGEN, OVER
REENKOMST
TEN EN PRIJZEN
1.
Alle a
aanbiedingen
n zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding
a
wordt
w
aanvaaard door de wederpartij,
w
hebb
ben wij het re
echt de aanbiieding binnen
n vijf werkda
agen na ontv
vangst van d e aanvaardin
ng te
herro
oepen.
2.
2
Bij de
e aanbieding
g door ons ve
erstrekte geg
gevens en bijjlagen zijn informatief en geven slech
hts een
algem
mene weerga
ave.
3.
3
Indien aan de we
ederpartij voo
or of bij de aa
anbieding ee
en monster of model is geetoond of verrstrekt, is
zulkss uitsluitend geschied
g
bij wijze
w
van aa
anduiding zon
nder dat de zaken
z
daaraaan behoeven
n te
beantwoorden.
4.
4
Wij behouden onss alle intellec
ctuele en ind
dustriële eige
endomsrechte
en voor op dde bij de aanbieding vern, afbeelding
gen, (constru
uctie-) tekenin
ngen, schem
ma's, materiaaallijsten, programmatuur
strektte ontwerpen
en ovverige docum
mentatie. Alle
e genoemde zaken en ov
verige docum
mentatie blijveen ons eigen
ndom en
moge
en zonder on
nze nadrukke
elijke schrifte
elijke toestem
mming, noch geheel, nochh gedeeltelijk
k worden
gekopieerd, aan enige
e
derde worden geto
oond of ter ha
and gesteld, noch op anddere wijze wo
orden
gebru
uikt in het ve
erkeer.
5.
5
Indien onze aanb
bieding niet le
eidt tot een o
overeenkoms
st met de wederpartij zulllen alle zake
en en overige
e
als bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco
f
aan onns worden
documentatie zoa
terug
ggezonden.
6.
6
Indien de wederp
partij bij ons een
e bestellin g plaatst, wo
ordt de inhou
ud van de oveereenkomst pas volledig
bewe
ezen d.m.v. de
d aan de ha
and van deze
e bestelling door
d
ons aan
n de wederpaartij verstrektte
orderrbevestiging..
7.
7
In rekkening worde
en gebracht de prijzen, g
geldend op de
e dag van afflevering. Inddien na de aa
anbieding of
totsta
andkoming van de overee
enkomst één
n of meer kos
stprijsbepale
ende factorenn, waarop on
nze prijzen
zijn g
gebaseerd, door welke om
mstandigheid
d ook een wijziging ondergaan, zijn w
wij gerechtigd
d de
aangeboden c.q. overeengekomen prijzen
n dienoveree
enkomstig te verhogen, zzonder dat zu
ulks de
wede
erpartij recht geeft op geh
hele of gedee
eltelijke ontb
binding van de overeenkoomst. Onder
kostp
prijsbepalend
de factoren worden
w
mede
e begrepen belastingen,
b
invoerrechteen, heffingen of andere
lasten
n van overhe
eidswege.
8.
8
Tenzzij uitdrukkelijjk anders verrmeld, zijn de
e opgegeven
n prijzen 'bas
sisprijzen' exxclusief eventuele
toesla
agen of kortingen.
pgegeven 'basisprijzen' zijn
9.
9
De op
z – met ina
achtneming van
v het in arttikel 4 lid 4 bbepaalde - ge
ebaseerd op
levering franco bij het magazijn van de we
ederpartij of franco
f
bij een door de weederpartij aa
angewezen
bouw
wwerk of ander afleveradrres binnen N
Nederland, ex
xclusief de Waddeneiland
W
den.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

De op
pgegeven 'basisprijzen' zijn
z exclusieff BTW, energ
gietoeslag en
n alle overigee order-, prod
duct-,
produ
uctie- en tran
nsportgerelatteerde toesla
agen, tenzij anders
a
in de offerte en/ oof contractprijjzen zijn
vermeld. Een ove
erzicht van deze toeslage
en, berekenin
ngsmethodie
eken en overrige condities
s is op
aanvraag bij ons verkrijgbaar.
Alle o
orders of opd
drachten, doo
or vertegenw
woordigers, tussenperson
nen of werknnemers opgenomen,
hriftelijk zijn bevestigd.
binde
en ons eerst indien deze door ons sch
Afwijkkingen in len
ngte, breedte
e, dikte, oppe
ervlakte of kle
eurstelling biinnen de gebbruikelijke toleranties in de
d
door ons gemaakkte berekenin
ngen worden
n uitdrukkelijk
k door ons vo
oorbehoudenn.
pbouw c.q. -s
structuur, verwijzen wij d e wederpartij naar de
Voor de bepaling van de glasdikte c.q. -op
gelde
ende normen
n. Afwijkingen
n van deze n
normen zijn, indien zij doo
or ons wordeen geaccepte
eerd,
e wederpartiij.
uitdru
ukkelijk voor rekening en risico van de
Beste
ellingen van de wederparrtij op afroep
p kunnen doo
or ons alleen in productiee worden gen
nomen indien
n
de we
ederpartij ee
en verwachte
e uitleverdatu
um opgeeft. Vertraging
V
in
n de afleverinng met meer dan dertig
dage
en na deze uiitleverdatum, betekent da
at de wederp
partij van rechtswege in vverzuim is en
n door ons to
ot
den aangesp
proken.
betaling kan word
Tenzzij door de we
ederpartij bij de bestelling
g bijzondere kwaliteitseis
sen zijn gesteeld, die door ons schriftelijk zijn bevestig
gd, wordt doo
or ons gewon
ne handelskw
waliteit gelev
verd.

ARTIKEL
A
4 LEVERTIJD
D, LEVERING
G EN RISICO
O
1.
De op
pgegeven levertijden zijn
n een indicatiie en zullen nimmer
n
zijn te
t beschouw
wen als een fa
atale termijn,
tenzijj uitdrukkelijkk anders is overeengekom
o
men.
2.
2
Beho
oudens opzett of bewuste roekelooshe
eid van de directie of van
n leidinggeveende onderge
eschikten van
ons, kan de wede
erpartij bij ee
en overschrijd
ding van de levertijd
l
tot 30
3 dagen, zeelfs na ingebrrekestelling,
geen aanspraak maken
m
op sc
chadevergoe
eding en/of ontbinding van de overeennkomst. Indie
en de levertijjd
wordtt overschred
den met meer dan 30 dag
gen, dient de
e wederpartij ons schriftellijk in gebrek
ke te stellen.
In deze ingebreke
estelling dien
nt de wederp
partij ons een
n redelijke termijn voor dee nakoming te
t geven.
3.
3
De le
evertijd begin
nt op de dag waarop doorr de wederpa
artij een schrriftelijke beveestiging van de order/
beste
elling is ontva
angen, echte
er niet eerderr dan nadat door
d
de wederpartij is vooldaan aan allle eventuele
e
bijzon
nderheden, verband
v
houdend met de
e uitvoering van
v de overe
eenkomst weelke eerst doo
or de
wede
erpartij tot sta
and moeten worden
w
gebrracht.
4.
4
De afflevering gesschiedt binne
en Nederland
d (excl. Wadd
deneilanden) franco bij hhet magazijn van de
wede
erpartij of, ind
dien uitdrukk
kelijk is overe
eengekomen, bij een doo
or de wederppartij aangew
wezen
bouw
wwerk of ander afleveradrres. Bestellin
ngen van de wederpartij van
v minder ddan 35 m² en
n/of voor
factuurwaarde (exxclusief BTW
W) van minde
er dan € 250,00 worden uitsluitend
u
bijj het magazijjn van de
wede
erpartij afgele
everd, tenzij uitdrukkelijk anders is ov
vereengekom
men en de weederpartij de
e geldende
(transsport-)toesla
ag betaalt.
5.
5
De w
wederpartij is te allen tijde
e verantwoord
rdelijk dat hett afleveradre
es bereikt kann worden me
et de
gebru
uikelijke transportmiddele
en en voor de
e (tijdige) be
eschikbaarhe
eid van goedee losmogelijk
kheden.
Tenzzij schriftelijk anders is ov
vereengekom
men, dient de
e wederpartij bij de afleveering zelf zorg
g te dragen
voor het lossen. Directe
D
schad
de in de zin vvan artikel 1 lid 2 die ontstaat tijdens het lossen blijft
b te allen
tijde g
artij, tenzij he
geheel voor rekening van
n de wederpa
et lossen op grond van eeen schriftelijke
overe
eenkomst pla
aatsvindt doo
or onze mede
ewerkers of door medew
werkers van eeen door ons
s
ingesschakelde ve
ervoerder. Uitsluitend zakken waarvan de wederpa
artij bewijst daat hieraan tijdens het
transsport directe schade
s
in de
e zin van arti kel 1 lid 2 is ontstaan zulllen door onss in de zin va
an artikel 9 lid
d
4 worrden vervang
gen door zak
ken van overreenkomstige
e kwaliteit of worden geccrediteerd. De
e wederpartijj
dient de af te leve
eren zaken bij
b ontvangst meteen te controleren op eventuele breuk, manc
co's en/of
besch
hadigingen. Breukruiten en andere ziichtbare scha
ade dienen door
d
de wedeerpartij op de
e vrachtbrief
te wo
orden vermelld.
6.
6
De biij de afleverin
ng door ons aan de wede
erpartij ter be
eschikking gestelde embballage midde
elen (o.a.
bokke
en en containers) blijven te allen tijde
e ons eigendom. Voor he
et gebruik vann deze zaken geldt een
huurp
prijs zoals ve
ermeld in ons
s bokkenregllement.
7.
7
Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren
n. Orders of gedeelten
g
da
aarvan, welkke niet metee
en geleverd
kunnen worden, worden
w
voor nalevering g
genoteerd; de wederpartiij wordt daarv
rvan door ons
s in kennis
geste
eld.
8.
8
Het risico van besschadiging, tenietgaan
t
c..q. verloren gaan
g
van de te leveren zzaken, gaat op
o de
wede
erpartij over zodra
z
deze zaken
z
door o
ons bij het ma
agazijn van de
d wederpart
rtij zijn afgele
everd of doorr
ons b
bij een voor de
d wederparttij aangegeve
en bouwwerrk of afleveradres binnen Nederland zijn
z
afgeleverd.
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9.
9

Indien de wederp
partij niet, nie
et tijdig of nie
et volledig de
e bij ons in op
pdracht gegeeven c.q. gek
kochte zaken
n
afnee
emt, zijn wij gerechtigd
g
de
eze zaken vo
oor rekening
g en risico van de wederppartij op te sla
aan en
betaling te verlangen als had de levering p
plaatsgevond
den.

ARTIKEL
A
5 A
AANNEMING
G VAN WER
RK
1.
Indien wij in de ovvereenkomstt met de wed
derpartij de verplichting
v
op
o ons nemeen tot bewerk
king en/of
plaatsing van het glas, geldt dit
d artikel naa
ast de overig
ge artikelen in
n deze voorw
waarden. Ing
geval van
strijdiigheid geldt hetgeen in dit artikel is be
epaald.
2.
2
Ingevval van bewe
erking en/of plaatsing
p
van
n glas gaat het
h risico van het glas, daat wil zeggen van elke ruit
afzon
nderlijk, op de wederpartiij over nadat het glas is geplaatst
g
c.q
q. afgemonteeerd. Indien en
e voorzoverr
de we
ederpartij en
nig risico (bre
euk, brand, d
diefstal, etc.) door verzeke
ering heeft ggedekt, gaat het risico
echte
er op de wed
derpartij overr vanaf het m
moment van aflevering.
a
3.
3
De w
wederpartij is verplicht aan
n het einde vvan iedere werkdag
w
de do
oor ons op ddie dag verric
chte
plaatsingswerkza
aamheden op
p te nemen e
en - bij akkoo
ordbevinding - goed te keeuren. Indien
n de
erpartij dit zonder redelijk
ke grond nala
aat ofwel, ing
geval van afk
keuring, verzzuimt ons ters
stond
wede
schrifftelijk de rede
enen van de
e afkeuring m
mede te delen
n, wordt het werk
w
geacht ten genoege
en van de
wede
erpartij te zijn
n opgeleverd en door dezze te zijn aan
nvaard en go
oedgekeurd.
4.
4
Indien een tijdig ingediende klacht met be
etrekking tot de
d plaatsing van glas juisst wordt bevo
onden zijn wij
w
slech
hts gehouden
n tot herplaattsing van hett glas. Iedere
e andere of verdergaande
v
e aansprake
elijkheid word
dt
door ons, behoud
dens opzet of bewuste ro
oekeloosheid van de direc
ctie of van leeidinggevend
de
onde
dende dwing
ergeschikten en behoudens andersluid
gend rechtelijke bepaling en, uitgeslotten.
5.
5
De w
wederpartij sta
aat in voor de juistheid in
n het bestek en de tekeniingen voorkoomende ofwe
el anderszinss
aan o
ons verstrektte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, construccties, method
den van
plaatsing etc., een en ander in
n de ruimste
e zin des woo
ords. Wannee
er er verschiil bestaat tus
ssen deze
gege
evens en de werkelijkheid
w
d hebben wij recht op sch
hadeloosstellling of bijbetaaling.
6.
6
De w
wederpartij za
al nimmer kunnen verlang
gen dat wij van
v de door ons
o gehanteeerde hulpmid
ddelen (zoalss
kit, sttopverf, etc.)) een of meer speciale me
erken dan wel
w een bepaa
alde kwaliteitt gebruiken, tenzij zulks
tevorren uitdrukke
elijk is overee
engekomen.
7.
7
Meerr- of minderw
werk zal in he
et algemeen worden verrrekend volgens de tussenn partijen
overe
eengekomen
n eenheidsprrijzen. Bij geb
breke daarva
an zal verrekening plaatsshebben volg
gens de in he
et
beste
ek vermelde eenheidsprijzen.
8.
8
Wann
neer het besstek geen uitk
komst biedt, zal de verrekening geschieden aan dde hand van de normaal
gelde
ende prijzen, geldend op de datum da
at de werkza
aamheden zijjn verricht reesp. hadden moeten
m
worden verricht.
9.
9
Wij zijn, behoude
ens opzet of bewuste
b
roekkeloosheid van
v de directie of van leiddinggevende
ergeschikten en behoudens andersluid
dende dwing
gend rechtelijke bepaling en, niet aans
sprakelijk
onde
voor de gevolgen
n van het plaa
atsen van gla
as in (volgen
ns bestaande
e normen, prraktijk richtlijn
nen en/of
fabrie
eksvoorschriften) onjuiste
e hoedanighe
eid, dikte en//of samenste
elling. Wij zijnn, behoudens opzet of
bewu
uste roekeloo
osheid van de directie of van leidinggevende onde
ergeschiktenn en behoude
ens
ande
ersluidende dwingendrech
d
htelijke bepa
alingen, ook niet
n aansprakelijk voor dee gevolgen van
v het
plaatsen in sponn
ningen van onjuiste
o
afme
etingen, vorm
m of afwerking
g en/of weerrsomstandigh
heden, die het
e en schone sponningen
s
niet mogelijk
k maken.
plaatsen in droge
Voor het verticale
10.
e transport va
an alle door o
ons aan te voeren
v
materrialen dient oom niet gebru
uik te kunnen
n
worden gemaakt van de op de bouw aanw
wezige bedrijjfsveilige en bedrijfsklaree bouwkraan c.q. bouwliftt
met b
bedieningspe
ersoneel; dit verticale tran
nsport dient binnen de no
ormale werkuuren te kunn
nen
plaatsvinden op tijdstippen, die in nauw ovverleg met ons
o worden vastgesteld.
v
11.
Indien het lossen van materia
alen op de ve
erdiepingsvlo
oeren aanwezigheid van bbedrijfsveilig
ge en voor
gebru
uik gereed ziijnde uitsteek
k-steigers no
oodzakelijk maakt,
m
zal hie
erin door de w
wederpartij voor
v
diens
reken
ning worden voorzien. Bijj afwezigheid
d hiervan, be
ehouden wij ons
o het rech t voor om he
et lossen op te
t
schorrten en de ko
osten in reke
ening te bren
ngen bij de wederpartij.
w
12.
Van d
de eventueel voor het pla
aatsen van g
glas noodzak
kelijke steigers zal door oons gratis geb
bruik kunnen
n
worden gemaakt;; formaat en uitvoering va
an deze steig
gers zullen aan
a de door oons uit te voe
eren
werkzzaamheden zijn of worde
en aangepasst.
13.
Wij aanvaarden, behoudens opzet
o
of bew
wuste roekelo
oosheid van de
d directie off van leidinggevende
onde
ergeschikten en behoudens andersluid
dende dwing
gend rechtelijke bepaling en, geen enkele
aansprakelijkheid
d met betrekk
king tot plaattsingsvoorschriften, die zonder
z
vooraafgaand overleg met ons
zijn vvastgesteld.
14.
Indien aan ons de
e plaatsing wordt
w
opgedrragen van ma
aterialen, die
e ons tot dat doel door de
e wederpartijj
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ter be
eschikking worden
w
gesteld, wordt doo
or ons geen enkel risico aanvaard,
a
oook niet tijdens de montag
ge
en da
aartoe behorrende werkza
aamheden, w
waar het breu
uk en/of beschadiging vaan dergelijke materialen
betre
eft.
ARTIKEL
A
6 O
OVERMACH
HT
1.
Een ttekortkoming
g in de nakom
ming van de overeenkom
mst door ons, kan ons ondder meer nie
et worden
toege
erekend indie
en de oorzak
ken van deze
e tekortkomin
ng niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten
n worden oppgeschort voo
onze risicosfeer vallen.
v
De do
oor overmach
ht getroffen verplichtinge
v
or de duur
de overmach
ht tot het mom
ment dat wij a
alsnog in sta
aat zijn om aan deze verpplichtingen te
e voldoen,
van d
zonder dat wij in verzuim
v
rake
en ten aanzie
en van de na
akoming van die verplichtting en zonder dat wij tot
enige
e schadeverg
goeding kunn
nen worden g
gehouden.
2.
2
Oorzaken zoals bedoeld
b
in he
et vorige lid zzijn onder an
ndere oorlog, oorlogsgevaaar, burgeroo
orlog,
terrorrisme, oproe
er, molest, bra
and, waterscchade, overs
stroming, werrkstaking, beedrijfsbezettin
ng, uitsluiting
g,
in- en
n uitvoerbele
emmeringen, overheidsm
maatregelen, defecten aa
an machines,, storingen in
n de levering
van g
gas, water- en
e elektriciteit, vervoersprroblemen en de stagnatie
e c.q. onderbbreking van leveringen
van d
derden van wie
w wij grondstoffen, mate
erialen of onderdelen voo
or de uitvoerring van de overeenkoms
o
st
moetten betrekken
n.
3.
3
In geval van een niet toereken
nbare tekortkkoming in de
e nakoming van
v de overeeenkomst doo
or de
wede
erpartij zijn wij
w bevoegd de
d overeenko
omst geheel of gedeeltelijk te ontbindden.
ARTIKEL
A
7 U
UITSLUITING EN BEPE
ERKING VAN
N AANSPRA
AKELIJKHEID
1.
Voor alle directe schade
s
van de
d wederparrtij, zoals omschreven in artikel 1 lid 22, veroorzaakt door een
aan o
ons toereken
nbaar tekortk
komen in de n
nakoming va
an de overee
enkomst, is dde aansprake
elijkheid van
ons, behoudens in geval van opzet of bew
wuste roekelo
oosheid van de directie oof van leiding
ggevende
onde
ergeschikten of aansprake
elijkheid op g
grond van dw
wingendrechtelijke bepaliingen, beperrkt tot de
overe
eengekomen
n prijs van he
et door ons vverkochte en geleverde, beb en/of verw
rwerkte en/off geplaatste
glas ((exclusief BT
TW).
2.
2
Voor alle indirecte
e schade, zo
oals omschre
even in artike
el 1 lid 2, zijn wij, behoud ens in geval van opzet of
o
bewu
uste roekeloo
osheid van de directie of van leidinggevende onde
ergeschiktenn of aansprak
kelijkheid op
grond
d van dwinge
endrechtelijke bepalingen
n, niet aansp
prakelijk.
3.
3
Wij sluiten de aan
nsprakelijkhe
eid uit voor scchade die is ontstaan door toedoen vvan hulppers
sonen
waarvvan wij ons op
o eigen initiatief of doorr aanwijzing c.q.
c instructie
es van de weederpartij bij de uitvoering
g
van d
de overeenko
omst bediene
en.
4.
4
Wij sluiten de aan
nsprakelijkhe
eid uit voor scchade die bijj de uitvoerin
ng van de ovvereenkomst is ontstaan
ten gevolge van gebruikte
g
zak
ken die doorr ons zelf, door derden off door de wedderpartij ter beschikking
b
gesteld en die
e voor de uitvoering van de overeenk
komst niet ge
eschikt blijkeen te zijn.
zijn g
5.
5
Alle zzaken, zoals materialen, halffabrikate
en en machin
nes, die doorr de wederpaartij voor de uitoefening
u
van d
de overeenko
omst beschik
kbaar worden
n gesteld, zu
ullen door ons niet wordeen verzekerd. De
wede
erpartij is verrplicht om deze zaken ze lf te verzekeren en verze
ekerd te houdden voor de duur dat zij
onde
er ons rusten.
6.
6
De in
n lid 5 genoemde zaken blijven
b
voor rrisico van de wederpartij. De wederpaartij is jegens
s ons
aansprakelijk voo
or alle schade
e die optreed
dt door (het gebruik)
g
van deze zaken .
ARTIKEL
A
8 G
GARANTIE
1.
Onve
erminderd he
et bepaalde in artikel 9 en
n, tenzij niet anders in de
e aanbieding is vermeld, gelden
g
voor
verko
ochte en gele
everde zaken
n met fabriekks- c.q. impo
orteurs- of gro
oothandelsgaarantie slech
hts de door
deze leverancierss gestelde ga
arantiebepaliingen.
2.
2
Bij alle zaken waa
arvoor geen speciale garrantie zoals in lid 1 verme
eld bestaat, ddient de wed
derpartij bij
ons te reclameren
n op grond van
v artikel 9.
ARTIKEL
A
9 RECLAME
1.
Onve
erminderd he
et bepaalde in artikel 4 lid
d 5 rust op de
e wederpartijj de uitdrukkeelijke plicht om
o onmiddelllijk bijj aflevering en
e indien dit niet mogelijkk is uiterlijk binnen
b
8 dage
en na de afleevering van de
d zaken te
onde
erzoeken of de
d afgeleverd
de zaken aan
n de overeen
nkomst beantwoorden.
2.
2
De w
wederpartij die
ent ons onmiddellijk na d
de ontdekking
g, doch uiterrlijk binnen 8 dagen na afflevering
schrifftelijk op de hoogte
h
te ste
ellen van eve
entuele tekorrtkomingen onzerzijds,
o
bijij gebreke wa
aarvan de
wede
erpartij het be
eroep dat de
e afgeleverde
e zaken niet aan
a de overe
eenkomst beeantwoorden niet meer
jegen
ns ons kan doen gelden. Breuk en an
ndere zichtba
are schade wordt,
w
bij gebbreke van tijd
dige reclame,,
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3.
3

4.
4

geacht te zijn ontstaan na afle
evering en va
alt niet onder de transporrtverzekeringg.
Zake
en die niet be
eantwoorden aan de overreenkomst dienen door de
d wederparttij niet te worrden geplaatsst
c.q. a
afgemonteerd
d, maar deug
gdelijk in de oorspronkelijke staat te worden
w
opgeeslagen totda
at een
contrroleur van on
ns de zaken heeft
h
geïnsp
pecteerd. dien
ntengevolge kunnen er oook geen
herplaatsingsverg
goedingen ge
eclaimd word
den. Op verz
zoek van ons
s dient de weederpartij zak
ken die niet
beantwoorden aa
an de overee
enkomst francco aan ons te retourneren.
Indien een tijdig ingediende klacht juist bliijkt te zijn, zijjn wij slechts
s gehouden dde oorspronk
kelijk
gelevverde zaken te vervangen
n door zaken
n van overee
enkomstige kwaliteit
k
dan w
wel zullen wij
w deze zaken
creditteren. De we
ederpartij zal derhalve ge
een recht op ontbinding van
v de overeeenkomst kun
nnen doen
gelde
en. Iedere an
ndere of verd
dergaande aa
ansprakelijkh
heid wordt do
oor ons, onveerminderd het bepaalde
in arttikel 7, uitgessloten. Recla
amaties laten
n de verplichttingen van de
e wederpartijij onverlet.

ARTIKEL
A
10 BETALING
GSCONDITIE
ES
1.
De be
etaling van de
d door ons geleverde
g
za
aken zal dien
nen te geschieden binnenn 30 dagen na
n
factuurdatum, ten
nzij schriftelijk anders is o
overeengeko
omen. De bettaling zal – teenzij door on
ns anders
aangegeven op de
d factuur – dienen
d
te gesschieden in Nederland,
N
en
e wel op ee n door ons aangehouden
a
n
bank- of girorekening bij een (vestiging va
an een) in Ne
ederland gev
vestigde bankk.
2.
2
De w
wederpartij ka
an zich jegen
ns ons niet be
eroepen op verrekening.
v
3.
3
Na he
et verstrijken
n van de in lid
d 1 genoemd
de termijn is het factuurbedrag onmidddellijk opeisbaar. De
wede
erpartij is alsd
dan, zonder dat een inge
ebrekestelling
g is vereist, van
v rechtsweege in verzuiim.
4.
4
Na he
et verstrijken
n van de in lid
d 1 genoemd
de termijn zijn wij gerechtigd de wetteelijke rente ex
e artikel
6:119
9a BW in rekkening te brengen over he
et onbetaalde bedrag vanaf de dag w
waarop de we
ederpartij in
verzu
uim is tot aan
n de dag der algehele vo ldoening.
5.
5
Door de wederpa
artij gedane betalingen
b
st rekken steed
ds ter voldoe
ening van allee verschuldig
gde kosten,
vervo
olgens van de rente en ve
ervolgens va
an opeisbare
e facturen die
e het langst oopen staan, zelfs
z
al
vermeldt de wede
erpartij dat de
e voldoening
g betrekking heeft op een
n latere factuuur.
6.
6
Indien de wederp
partij in gebre
eke is geblevven met de tijjdige nakoming van zijn bbetalingsverplichtingen,
zoalss omschreven in lid 1, is de
d wederparrtij gehouden
n alle door on
ns gemaaktee buitengerec
chtelijke
koste
en, proceskosten en kosten voor rech
htskundige bijstand voor zijn
z rekeningg te nemen en
e volledig te
e
betalen. Onder de
eze kosten zijn
z ook begre
epen andere
e en/of hogerre kosten dann de krachte
ens de wet te
e
begro
oten proceskkosten. In geval van het d
door ons aan
nvragen van het faillissem
ment van de wederpartij,
zal de
e wederpartij ook gehoud
den zijn, naa
ast de hierboven genoem
mde kosten, dde kosten van de
faillisssementsaan
nvrage te vold
doen.
7.
7
Onve
erminderd he
et bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissemennt(s-aanvrage
e), (aanvrage
e
tot) ssurséance va
an betaling, stillegging
s
of liquidatie van het bedrijf van de wedeerpartij, (aan
nvrage tot)
w
sch
huldsanering
gsregeling off onder curatele stelling vvan de wederrpartij, zonde
er
toelatting tot een wettelijke
dat een ingebreke
estelling is ve
ereist, van re
echtswege in
n verzuim. De
e vorige zin iis van overeenkomstige
toepa
assing indien
n de wederpa
artij niet, niett behoorlijk of
o niet tijdig haar verplichttingen uit hoo
ofde van de
met o
ons gesloten overeenkom
msten nakom
mt.
8.
8
In de gevallen be
edoeld in het vorige lid he
ebben wij te onzer
o
keuze het recht om
m zonder rechterlijke
tusse
enkomst ofwe
el de uitvoering van de o
overeenkoms
st op te schorrten, ofwel dee overeenko
omst geheel of
o
gede
eeltelijk door middel van een
e schriftelijjk verklaring te ontbinden
n, onvermindderd ons rech
ht tot het
vorde
eren van volledige schadevergoeding
g.
ARTIKEL
A
11 KREDIETB
BEPERKINGSTOESLAG
G
1.
Al on
nze offertes en
e aanbiedingen zijn, ten zij uitdrukkelijk anders wordt
w
vermeldd, exclusief kredietbeperk
kingsstoeslag.
2.
2
Onze
e factuurbedrragen kunnen worden ve
erhoogd met een kredietb
beperkingstoeeslag van 3%
%. De toeslag
van 3
3% behoeft niet
n betaald te worden bij betaling binnen acht dag
gen na factu urdatum.
ARTIKEL
A
12 ZEKERHEIIDSSTELLIN
NG
1.
Indien wij goede grond
g
hebbe
en te vrezen dat de wede
erpartij haar verplichtinge
v
en uit de overreenkomst
niet zzal nakomen, zijn wij voor of tijdens d
de uitvoering van de overeenkomst geerechtigd de nakoming
van o
onze verplich
htingen op te
e schorten tottdat de wede
erpartij op ve
erzoek en tenn genoege va
an ons
zekerrheid heeft gesteld
g
voor de
d nakoming
g van al haarr verplichtingen uit de oveereenkomst. Deze
bepa
aling geldt evenzeer indie
en krediet is b
bedongen.
2.
2
Nada
at de door on
ns gestelde te
ermijn tot ze kerheidsstelling is verstre
eken, is de w
wederpartij va
an
rechttswege in verzuim en kun
nnen wij de o
overeenkoms
st zonder rec
chterlijke tusssenkomst do
oor middel

Algemene voorwaarrden Scheuten
n – Versie junii 2018

5/7

van e
een schriftelijjke verklaring
g ontbinden, onverminde
erd ons rechtt op volledigee schadeverg
goeding. De
in de vorige zin bedoelde ontb
binding van d
de overeenkomst heeft te
erugwerkendde kracht tot en met het
moment van sluiten van de ov
vereenkomstt.
ARTIKEL
A
13 EIGENDOM
MSVOORBE
EHOUD
1.
De do
oor ons gele
everde zaken
n blijven ons eigendom to
otdat de wede
erpartij alle nnavolgende verplichtinge
v
en
uit allle met ons gesloten overreenkomsten
n is nagekom
men:
- d
de tegenpresstatie(s) met betrekking to
ot geleverde of te leveren
n zaken;
- d
de tegenpresstatie(s) met betrekking to
ot krachtens overeenkom
mst door ons verrichte of te
t verrichten
n
d
diensten;
- e
eventuele vorrderingen we
egens niet-na
akoming doo
or de wederp
partij van (ee n) met ons gesloten
g
o
overeenkomsst(en).
2.
2
Door ons geleverrde zaken die
e krachtens llid 1 onder het eigendom
msvoorbehoudd vallen, mogen slechts in
het kader van een
n normale be
edrijfsuitoefe
ening worden
n doorverkocht. De wederrpartij is niet bevoegd de
e
gelevverde zaken te verpanden of hier enig
g ander recht op te vestig
gen.
3.
3
Op za
aken die met inachtneming van het in
n lid 1 bepaa
alde in eigend
dom op de w
wederpartij zijn
overg
gegaan en die zich nog onder
o
de wed
derpartij beviinden, behou
uden wij ons hierbij reeds
s nu de
pandrechten voorr als bedoeld
d in artikel 3:2
237 BW tot meerdere
m
zekerheid van vorderingen die wij uit
welke
en hoofde da
an ook op de
e wederpartij mochten he
ebben of krijg
gen.
Dit vo
oorbehoud van pandrech
hten geldt eve
eneens ten aanzien
a
van door ons geeleverde zake
en die door de
d
wede
erpartij zijn be
ewerkt of verwerkt en wa
aardoor ons eigendomsvo
e
oorbehoud zzou komen te
e vervallen.
4.
4
Indien de wederp
partij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde
g
vreees bestaat dat
d zij haar
verplichtingen nie
et zal nakomen, zijn wij g erechtigd om
m de geleverde zaken waaarop het in lid
l 1 bedoeld
de
eigen
ndomsvoorbe
ehoud rust bij de wederp
partij of bij de
erden die dez
ze zaken vooor de wederp
partij houden
weg tte (doen) halen. De wede
erpartij is verrplicht hiertoe
e alle medew
werking te veerlenen op sttraffe van een
onmiddellijk opeissbare boete van 10% perr dag van al het door haa
ar aan ons veerschuldigde
e.
5.
5
Indien derden enig recht op de onder eige
endomsvoorb
behoud gelev
verde zaken willen vestig
gen of doen
gelde
en, is de wed
derpartij verp
plicht ons hie
ervan onmidd
dellijk schrifte
elijk op de hooogte te stelle
en.
6.
6
De w
wederpartij ve
erplicht zich:
- d
de onder eige
endomsvoorb
behoud gele
everde zaken
n te verzekeren en verzekkerd te houden tegen
b
breuk, beschadiging, bran
nd-, ontploffin
ng- en waterrschade en te
egen diefsta l en de polis van deze
vverzekering aan
a ons ter in
nzage te gevven;
- a
alle aansprakken van de wederpartij
w
op
p verzekeraa
ars met betre
ekking tot de onder
e
eigendomsvo
oorbehoud ge
eleverde zakken op eerste
e verzoek va
an ons aan onns te verpan
nden als
b
bedoeld in arrtikel 3:239 BW;
B
- d
de vorderinge
en die de we
ederpartij verrkrijgt jegens zijn afnemers bij het dooorverkopen van
v onder
e
eigendomsvo
oorbehoud do
oor ons gelevverde zaken
n op eerste ve
erzoek van oons aan ons te verpanden
a
als bedoeld in
n artikel 3:23
39 BW;
- d
de onder eige
endomsvoorb
behoud gele
everde zaken
n te merken als
a ons eigenndom;
7.
7
Indien de overeen
nkomst betre
ekking heeft op door ons te leveren zaken aan eeen in Duitslan
nd gevestigde
wede
erpartij, gelde
en – onder overeenkomsstige toepass
sing van het in
i leden 1 tott en met 6 va
an dit artikel
bepa
aalde – teven
ns de volgend
de bepalinge
en:
- d
de goederenrrechtelijke ge
evolgen van het eigendomsvoorbeho
oud worden bbeheerst doo
or Duits rechtt;
- d
de door ons geleverde
g
za
aken blijven – naast de in
n lid 1 van ditt artikel genooemde gevallen – tevens
o
ons eigendom
m totdat de wederpartij
w
allle bestaande en toekomstige vorderiingen – uit welke
w
hoofde
d
dan ook – integraal aan ons
o heeft vold
daan, verme
eerderd met rente
r
en kostten;
- in
n geval van beb of verwerking van de
e door ons ge
eleverde zaken, wordt dee wederpartij geen
e
eigenaar van de nieuwe zaak,
z
doch w
wordt deze be
e- of verwerk
king geacht vvoor ons te geschieden,
g
zzonder dat hieruit verplich
htingen voor ons voortvlo
oeien;
- in
ndien de doo
or ons geleve
erde zaken b
bestanddeel worden
w
van een andere zzaak, of in geval van
vvermenging van
v de door ons
o geleverd
de zaken me
et andere zak
ken, worden wij mede-eig
genaar van de
d
n
nieuwe zaak in de verhou
uding van de factuurwaarrde van de door ons geleeverde zaken
n tot de
fa
actuurwaarde van de and
dere zaken. V
Voor het gev
val onze eige
endomsrechtten als gevollg van
n
natrekking off vermenging
g zouden kom
men te vervallen, draagt de
d wederparrtij bij dezen reeds nu voo
or
a
alsdan haar (aandeel
(
in de)
d eigendom
m van de nieu
uw ontstane zaak aan onns over.
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ARTIKEL
A
14 RETENTIE
ERECHT
Wij
W zijn bevoe
egd de zaken
n of andere goederen
g
die
e wij van de wederpartij
w
onder
o
ons heebben of zullen krijgen,
mst door de wederpartij
te
erug te houd
den tot al hetg
geen ons toe
ekomende uiit hoofde van
n de gesloten
n overeenkom
geheel
g
zal zijn voldaan.
ARTIKEL
A
15 VERJARIN
NG
Vorderingsrec
V
chten van de
e wederpartij verjaren uite
erlijk na verlo
oop van één jaar na het oontstaan daa
arvan.
ARTIKEL
A
16 CONSUME
ENTENTRAN
NSACTIES
In
ndien de wed
derpartij een
n natuurlijk pe
ersoon is, die
e niet handelt in de uitoeffening van eeen beroep of bedrijf,
gelden
g
de bepalingen van
n deze voorw
waarden niet voorzover zij vallen binn
nen het bereiik van artikel 6:236 BW.
ARTIKEL
A
17 CONVERS
SIE
In
ndien een be
epaling uit de
eze algemene voorwaard
den nietig is dan
d wel vern
nietigd wordt,, treedt voor deze
bepaling
b
(voo
orzover moge
elijk van rech
htswege) in d
de plaats een
n bepaling diie zoveel moogelijk beantw
woordt aan de
d
strekking
s
van
n de nietige of
o vernietigde
e bepaling. P
Partijen zijn je
egens elkaarr gehouden oover de tekstt van deze
nieuwe
n
bepalling zo nodig
g met elkaar in redelijk ovverleg te tred
den. De overiige bepalingeen van de algemene
voorwaarden
v
behouden onverminderd
o
d hun geldigh
heid, tenzij dwingendrech
d
htelijke regells zich hierte
egen
verzetten.
v
ARTIKEL
A
18 ALGEMEN
NE VERORDENING GEG
GEVENSBES
SCHERMING
G
1.
Bij de
e uitvoering van
v de overe
eenkomst ka n het noodza
akelijk zijn da
at wij persooonsgegevens
s die
toebe
ehoren aan de
d wederparttij verwerken
n. De wederp
partij geeft on
ns toestemm
ming voor het verwerken
van p
persoonsgeg
gevens en de
eze te verstre
ekken aan de
erden wanne
eer dit noodzzakelijk is voo
or de
uitvoe
ering van de
e overeenkom
mst.
2.
2
Wij zullen passen
nde, technisc
che en organ
nisatorische maatregelen
m
treffen om dde persoonsg
gegevens va
an
de we
ederpartij te beveiligen te
egen verlies of onrechtmatige verwerrking. Wij zul len er bij de inschakeling
g
van d
derden op toe
ezien dat de ingeschake lde derden voldoen
v
aan de verplichtinngen die voo
ortvloeien uitt
de arrtikelen 18.1 en 18.2.
3.
3
Als verwerker, zu
ullen wij de wederpartij
w
in staat stellen
n om te voldo
oen aan haarr verplichting
g tot het
melden van datalekken. Wij in
nformeren de
e wederpartijj onverwijld (uiterlijk
(
binn en 2 werkda
agen) na
consttatering van een inbreuk op de bevei liging van pe
ersoonsgegevens en de w
wederpartij verleent
v
ons
alle m
medewerking
g bij het onde
erzoek naar e
en het verhe
elpen van de geconstateeerde inbreuk en de
gevolgen daarvan
n. Indien en voor
v
zover d
de wederpartij reden heefft om te verm
moeden dat er
e bij ons een
n
atsgevonden
n, dan heeft d
de wederparttij de verplich
hting dit verm
moedelijke da
atalek
datalek heeft plaa
onverwijld aan on
ns te melden.

ARTIKEL
A
19 GESCHILL
LEN EN TOE
EPASSELIJK
K RECHT
1.
Op al onze aanbiedingen en overeenkoms
o
sten is Nede
erlands Rech
ht van toepasssing. De toe
epassing van
n
Verdrag der Verenigde
V
Na
aties inzake Internationale Koopovere
eenkomsten betreffende Roerende
het V
Zake
en (“Weens Koopverdrag”
K
”) wordt uitge
esloten.
2.
2
Ten a
aanzien van geschillen die tussen on s en de wederpartij moch
hten ontstaaan is uitsluiten
nd de
rechttbank te Roe
ermond bevoegd om kenn
nis te nemen
n, tenzij regels van dwinggend rechtelijjke aard zich
h
hierte
egen verzette
en.

Versie
V
juni 20
018
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