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Op al de door ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene leverings-, inkoop- en betalingsvoorwaarden.
Deze algemene voorwaarden van NCG Benelux B.V. zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Breda
d.d. 29 december 2006 onder nummer 20128458. Volledigheidshalve treft u de voorwaarden voornoemd tevens aan op de
achterzijde van ons briefpapier.
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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NCG BENELUX B.V.
Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd op 29 december 2006 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 20128458
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1	Inkoop en levering van goederen aan NCG Benelux B.V., hierna: “NCG”, vinden uitsluitend plaats met inachtneming van deze algemene inkoopvoorwaarden.
Afwijkende voorwaarden en bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NCG zijn
bevestigd.
1.2	Worden door een wederpartij, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie NCG een overeenkomst tot koop van zaken heeft gesloten of gaat
sluiten, hierna te noemen: “de verkoper”, voorwaarden gehanteerd, afwijkend van deze algemene inkoopvoorwaarden, dan zullen onderhavige algemene
inkoopvoorwaarden van NCG altijd prevaleren.
1.3	Door het aangaan van de overeenkomst verklaart verkoper zich akkoord met deze algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel 2 Prijzen
2.1	Prijzen in aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vast en bindend.
2.2	Stijging van kosten aan de zijde van de verkoper door welke oorzaak dan ook leiden niet tot enige prijsstijging. Dergelijke prijsstijgingen worden door NCG niet
geaccepteerd.
Artikel 3 aanvragen, aanbiedingen en tot stand komen van overeenkomsten
3.1	Aanvragen door NCG bij de verkoper gedaan zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging aan de verkoper in tot het doen van een aanbod aan NCG.
3.2	De overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen wanneer NCG een aanbod van de verkoper schriftelijk heeft aanvaard, c.q. een bestelbon c.q. bevestiging
van een order, door NCG voor akkoord is ondertekend.
Artikel 4 Levering
4.1	Levering geschiedt met inachtneming van het navolgende, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aan het adres van NCG. Het transport naar de plaats
van levering alsmede het laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de verkoper.
4.2	Inspectie van zaken in het bedrijf van verkoper of van NCG betekent niet dat de zaken geleverd zijn of dat zij gekocht zijn. De zaken blijven voor rekening en
risico van verkoper tot het moment waarop de eigendom en het risico op NCG ingevolge deze voorwaarden zijn overgegaan.
4.3	Door verkoper gehanteerde leveringstermijnen zijn altijd fatale termijnen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zal zijn overeengekomen.
4.4	De levering van de zaken dient te geschieden binnen een door partijen overeen te komen termijn. Indien niet binnen de overeengekomen termijn geleverd
wordt, dan is NCG gerechtigd - doch niet verplicht - zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is de koopovereenkomst te ontbinden. NCG kan alsdan
aanspraak maken op vergoeding van de schade, die zij lijdt of nog zal lijden als gevolg van het uitblijven van de leverantie, of de vertraging, die daardoor is
opgetreden. Deze schade is direct opeisbaar.
4.5	NCG is gerechtigd de zaken - inclusief installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere krachtens de order verrichte werkzaamheden - na
aankomst op hun eindbestemming op basis van de overeengekomen eisen te inspecteren binnen een redelijke termijn, nadat de verkoper NCG heeft bericht
dat de levering heeft plaatsgevonden of de werkzaamheden zijn afgerond Van eventuele afkeuring of weigering om de zaken te aanvaarden wordt de verkoper
onmiddellijk schriftelijk in kennis gesteld. NCG is te allen tijde gerechtigd de afgekeurde of niet aanvaarde zaken voor rekening en risico van verkoper ofwel
aan verkoper te retourneren ofwel in bezit te houden, totdat verkoper schriftelijk heeft laten weten wat met de zaken dient te gebeuren.
4.6	Indien NCG om wat voor reden dan ook niet in staat is om de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, terwijl de zaken verzendklaar zijn,
zal de verkoper deze voor eigen rekening en risico (laten) opslaan en beveiligen en neemt hij alle redelijke maatregelen om achteruitgang van de kwaliteit te
voorkomen totdat tot levering is overgegaan.
4.7	Eventuele certificaten, getuigschriften, paklijsten, handleidingen, onderhoudsinstructies, lijsten van reserveonderdelen e.d. maken deel uit van de levering en
worden derhalve voor of tegelijkertijd met de zaken geleverd.
4.8	De geleverde en goedgekeurde zaken worden eerst dan door NCG geaccepteerd, wanneer zij overeenkomen met de door NCG getekende bestelbon.
4.9	Alle te leveren zaken, onafhankelijk van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn, dienen te voldoen aan de volgende (acceptatie)eisen:
- zaken moeten schenk-, schrap- en schraapleeg zijn;
-	zaken moeten de etikettering bevatten die aangeeft wat de laatste inhoud van de vaten was;
- zaken dienen, met het oog op transport, goed afgesloten te zijn;
-	zaken die stoffen bevatten die onder klasse A van het BAGA(thans Eural) vallen, zullen eerst moeten worden voorgereinigd, in die zin dat zij niet langer
onder voorgenoemd besluit vallen. Stoffen die bij reiniging problemen kunnen opleveren qua geurhinder, giftigheid of algemene milieubezwaren zullen in
goed overleg met de reconditioneerder eventueel ook voorgereinigd moeten worden aangeleverd. De zaken moeten worden voorzien van een sticker waar
“voorgereinigd “ op staat, of een ander teken waaruit blijkt dat voorreiniging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld een vrachtbrief waar dit op
vermeld staat.
4.10	Door acceptatie van de geleverde en goedgekeurde zaken gaan de eigendom en het risico over op NCG.
Artikel 5 Kwaliteit
5.1	De kwaliteit van de te leveren zaken is conform de overeengekomen eisen, specificaties, voorwaarden, tekeningen etc., komt overeen met de daarin opgenomen normen en waarden en voldoet aan de wettelijke voorschriften en andere ten tijde van de levering geldende overheidsbepalingen.
5.2	Kosten van tests, inspecties en controles door of namens NCG, waartoe NCG uitdrukkelijk bevoegd is, komen voor rekening van de verkoper.
5.3	Goedkeuring van de geleverde of te leveren zaken ontslaat verkoper niet van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende garantieverplichtingen of aansprakelijkheid.
5.4
Afgekeurde geleverde goederen worden als niet geleverd beschouwd.

5.5	NCG is gerechtigd het kwaliteitssysteem van de verkoper te testen, in het kader waarvan de verkoper zijn medewerking dient te verlenen.
5.6	Zaken van slechte kwaliteit of zaken, die gebreken vertonen, kunnen worden geweigerd. Indien zaken van slechte kwaliteit blijken te zijn of indien de zaken
gebreken vertonen en NCG bij verkoper heeft gereclameerd, is de verkoper tijdens een in behandeling zijnde reclame niet ontslagen van zijn verplichtingen
tot nakoming van de overeenkomst.
5.7
NCG is echter wel gerechtigd haar deel van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5.8	De verkoper is verplicht alle schade, die NCG lijdt of zal lijden en voortkomende uit de slechte kwaliteit van de zaken of de gebreken die aan de zaken kleven,
aan NCG te vergoeden. NCG houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om tijdens een in behandeling zijnde klacht verdere leveranties te weigeren, zonder dat zij
gehouden is om de koopprijs of eventuele kosten te voldoen.
Artikel 6 Garanties
6.1	De verkoper garandeert dat de geleverde zaken de overeengekomen en/of door NCG redelijkerwijs veronderstelde eigenschappen bezitten en geschikt zijn
voor het doel en gebruik waarvoor zij bestemd zijn.
6.2	De verkoper is gehouden desgevraagd aan NCG mededelingen te doen over de technische specificaties van de zaken en gegevens omtrent het gebruik van
de zaken te verstrekken. De verkoper garandeert de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1	De verkoper is aansprakelijk voor alle schade, waaronder ook gevolgschade, als gevolg van tekortkomingen in zijn ontwerpen of documentatie alsmede als
gevolg van gebreken van de door hem geleverde zaken.
7.2	De verkoper is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die hij, personen en/of bedrijven die voor of namens hem werken, danwel direct of indirect
door hem of door, voor of namens hem werkende personen of bedrijven ingehuurde personen, al dan niet door zijn schuld aan NCG, aan personen en/of
bedrijven die voor of bij NCG werken danwel aan derden kunnen veroorzaken.
7.3
De verkoper komt in geen enkel geval een beroep overmacht toe.
7.4	De verkoper is verplicht zich voor een voldoende bedrag te verzekeren tegen zijn aansprakelijkheid als in dit artikel bedoeld. De verkoper verstrekt de
desbetreffende polis ter inzage aan NCG op eerste verzoek.
Artikel 8 Betaling
8.1	Betaling door NCG ontslaat de verkoper niet van garantieverplichtingen en/of aansprakelijkheid waartoe hij krachtens de overeenkomst of anderszins gehouden is.
Artikel 9 Kosten rechtsbijstand
9.1	Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische rechtsbijstand), die voor de NCG verbonden zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdige of ondeugdelijke leverantie door de verkoper, komen voor rekening van de verkoper. De buitengerechtelijke kosten
bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag te vermeerderen met de contractuele rente, met een minimum van € 250,--, onverminderd het recht van
NCG om aanspraak te maken op de werkelijke kosten.
Artikel 10 Verzuim verkoper
10.1	Indien de verkoper zich schuldig maakt aan toerekenbare tekortkoming dan wel daartoe gegronde vrees bestaat, in staat van faillissement wordt verklaard,
dan wel dat een surseance van betaling wordt uitgesproken of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, wordt de verkoper geacht van rechtswege in verzuim te
zijn. NCG kan alsdan de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen, dan wel de uitvoering
daarvan opschorten, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Artikel 11 Verrekening
11.1	De verkoper heeft nimmer het recht vorderingen te verrekenen met eventuele vorderingen van zijn kant op NCG.
Artikel 12 Annulering
12.1	Ingeval de overeenkomst door de verkoper wordt geannuleerd, behoudt NCG zich het recht voor om, ongeacht de reden van annulering, nakoming te eisen.
12.2	Ingeval NCG instemt met annulering, dient de verkoper alle tot op dat moment door NCG gemaakte kosten te vergoeden, inclusief winstderving ter hoogte van
20% van de som, die met de overeenkomst gemoeid was.
Artikel 13 Geheimhouding
13.1	De verkoper verplicht zich tot geheimhouding jegens derden aangaande tekeningen, beschrijvingen, specificaties, modellen, constructies, diagrammen,
technische en/of zakelijke documenten alsmede kennis, in de meest uitgebreide zin van het woord, afkomstig van NCG, die hij op enigerlei wijze ontvangen
of in handen gekregen heeft.
13.2	Geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op patenten, octrooien, licenties, auteursrechten, geregistreerde tekeningen of ontwerpen, handelsmerken of
handelsnamen. De verkoper vrijwaart NCG van alle vorderingen in dat verband en hij vergoedt alle schade die als gevolg daarvan ontstaat.
13.3	Tekeningen, ontwerpen, procesbeschrijvingen en dergelijke afkomstig van NCG blijven eigendom van NCG.
Artikel 14 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1	Op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2	Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk
zijn of van nadere overeenkomsten, die uit zodanige overeenkomst voortvloeien, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Breda.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN NCG BENELUX B.V.
Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd op 29 december 2006 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 20128458.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1	Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten van verkoop en levering van NCG Benelux B.V., nader te noemen “de verkoper”,
en een wederpartij, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie de verkoper een overeenkomst sluit of gaat sluiten tot levering van zaken, hierna
te noemen: “de afnemer”.
1.2	Bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of (algemene) voorwaarden van de afnemer zijn op die offertes en/of overeenkomsten slechts van toepassing
indien en voor zover de verkoper die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst
2.1	Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is bepaald. Een vrijblijvende aanbieding of offerte kan
binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.
2.2	Een opdracht tot levering, ook wanneer deze opdracht wordt verstrekt na tussenkomst van een vertegenwoordiger, agent of wederverkoper, bindt de verkoper
eerst, nadat deze door de verkoper schriftelijk is bevestigd of nadat verkoper een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
2.3	Mondelinge toezeggingen binden de verkoper eerst, nadat deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.4	Bestelde monsters worden ongefrankeerd onder rembours verzonden en worden niet teruggenomen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 3 Leveringstermijnen, risico-overgang en vervoer
3.1	Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijnen zal de verkoper eerst in verzuim zijn na een daartoe
strekkende ingebrekestelling. Indien de verkoper een bepaalde levertijd of prompte levering heeft toegezegd, dan geldt een zodanige toezegging eveneens als
vrijblijvend, tenzij de verkoper in de verkoopbevestiging een dergelijke bepaalde levertijd of prompte levering uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gegarandeerd.
3.2	Indien de afnemer vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering benodigde informatie en/of materiaal ter beschikking moet stellen aan de verkoper,
dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat betaling geheel is ontvangen respectievelijk die informatie en/of dat materiaal geheel ter beschikking
zijn gesteld.
3.3	Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af fabriek, werkplaats of magazijn van de verkoper.
3.4	Op de afnemer rust een afnameplicht. Indien de afnemer na aanbieding van de zaken, deze niet afneemt, kan de verkoper hem schriftelijke een termijn van
acht dagen stellen voor afname. Neemt de afnemer ook binnen deze periode niet af, dan is de verkoper gerechtigd om, naar zijn keuze, de overeenkomst te
ontbinden of de zaken op kosten en voor risico van de afnemer op te laten slaan, onverminderd zijn overige rechten volgens de wet, overeenkomst en deze
voorwaarden en zijn recht om volledige betaling te vorderen en zijn schade op de afnemer te verhalen.
3.5	Indien de zaken op afroep worden geleverd, dient de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zodanig af te roepen dat de zaken binnen 6
maanden na de datum van de overeenkomst in ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden kunnen worden geleverd. Indien de verkoper op verzoek van de
afnemer enige leveringen uitstelt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel hieruit voortvloeiende (meer)kosten en schade.
3.6	Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van de te leveren zaken gaat op de afnemer over bij het verlaten van de fabriek, de werkplaats of het magazijn
van de verkoper, zelfs indien franco-levering is overeengekomen. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de verkoper de zaken conform de
overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de afnemer niet afneemt; alsdan komen tevens alle voor de verkoper vergeefs gemaakte kosten (zoals onder meer
doch niet uitsluitend kosten in verband met de aanbieding, het vervoer en de levering) voor rekening van de afnemer.
3.7	Indien de verkoper voor het vervoer zorg draagt, kiest de verkoper, tenzij de afnemer een bepaald vervoermiddel zelf heeft aangewezen, het vervoermiddel
naar beste weten, echter zonder dat de verkoper daarmee enige aansprakelijkheid zijnerzijds aanvaardt.
3.8	Indien door omstandigheden buiten toedoen van verkoper van een duurder middel van vervoer gebruik moet worden gemaakt, dan waarop de verkoopprijs is
gebaseerd, is de meerdere vrachtprijs voor rekening van de afnemer.
Artikel 4 Hoeveelheid, gewicht, inhoud en uitvoering
4.1	Tenzij anders is overeengekomen, mag de verkoper ten hoogste 5% meer of minder leveren, dan de in de overeenkomst vastgestelde hoeveelheid bestelde
zaken.
4.2	Indien verkocht is onder de vermelding van een bepaald gewicht of een bepaalde inhoud van de te leveren zaken, geldt hiervoor een tolerantie van 5% naar
boven en naar beneden voor het gewicht en een tolerantie van 10% naar boven en naar beneden voor de inhoud. Een verdere garantie voor gewicht of inhoud
wordt door de verkoper niet verstrekt.
4.3	Indien verkocht is onder de vermelding van de uitvoering, inwendige en uitwendige bescherming, constructie, en afmetingen van de te leveren zaken, geeft
de verkoper geen enkele garantie voor de geschiktheid van de geleverde zaken voor het vervoer van bepaalde producten.
Artikel 5 Prijzen
5.1	Tenzij anders is overeengekomen zijn alle vermelde bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
5.2	Alle verkopen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de verkoper elke stijging van de kosten, die voor verkoper na het totstandkomen van de
overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden (zoals onder meer doch niet uitsluitend stijging van de transportkosten, aankoopprijzen,
lonen, invoerrechten, heffingen, belastingen, koerswijzigingen, alle monetaire maatregelen en dergelijke) kan doorbelasten aan de afnemer, met dien verstande dat de koopprijs met het bedrag van die meerkosten respectievelijk meerprijzen en dergelijke wordt verhoogd.
5.3	De kosten voor extra werkzaamheden die door de afnemer worden geëist, zoals onder meer doch niet uitsluitend overwerk, zijn voor diens rekening.
5.4	Indien de verkoper op verzoek van de afnemer bepaalde overeengekomen leveringen uitstelt, is de afnemer gehouden de eventueel daaraan verbonden
meerkosten of schade aan de verkoper te vergoeden.
Artikel 6 Valutarisico
6.1	Indien de koers van de euro tegenover één of meerdere vreemde valuta na het tot stand komen van de overeenkomst en voordat de zaken zijn geleverd, een
wijziging van meer dan 3% mocht ondergaan, is de verkoper gerechtigd te zijner keuze, hetzij de koop te annuleren, hetzij de koopprijs in evenredigheid met
de koerswijziging te verhogen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 7 Betaling
7.1	Tenzij anders is overeengekomen, dient de afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder toepassing van enige (betalings)korting, te betalen. Betaling
geschiedt contant dan wel op een door de verkoper aangegeven bankrekening.
7.2	De verkoper is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, de goederen onder rembours te verzenden of andere waarborgen van betaling te eisen. De afnemer
verleent op eerste verzoek van verkoper andere, al dan niet aanvullende, zekerheid voor betaling.
7.3	De verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
7.4	Bij niet tijdige betaling raakt de afnemer van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim. De afnemer is bij niet tijdige
betaling een direct opeisbare contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1 % per maand vanaf de vervaldag van de
factuur.
7.5	De verkoper is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de door hem geleverde zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding alsmede op vergoeding van de kosten van het terughalen van de zaken.
7.6	Verrekening door de afnemer met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de verkoper schriftelijk is erkend of in rechte
onherroepelijk is vastgesteld.
7.7	De afnemer is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten.
7.8	Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische rechtsbijstand), die voor de verkoper verbonden zijn aan de

nakoming van de verplichtingen door de afnemer, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het
factuurbedrag te vermeerderen met de contractuele rente, met een minimum van € 250,--, onverminderd het recht van de verkoper om aanspraak te maken
op de werkelijke kosten.
Artikel 8 Merken of bewerken van vaten
8.1	Indien door de verkoper zaken in opdracht worden gemerkt of op enigerlei wijze bewerkt, geschiedt zulks voor risico van de afnemer, die aansprakelijk is voor
alle kosten en de waardevermindering, die de zaken zouden kunnen ondergaan, indien de gemerkte of bewerkte zaken door de afnemer niet ten volle binnen
de overeengekomen tijd worden afgenomen.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1	Alle door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper tot het moment van volledige betaling van al diens vorderingen, uit hoofde van
overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. Tot het moment van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de
afnemer wel gerechtigd de zaken conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren, in welk geval hij verplicht is de vordering, die hij door deze
verkoop op derden krijgt, aan de verkoper over te dragen.
Artikel 10 Toerekenbare tekortkoming afnemer
10.1	Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke door hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van
faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de afnemer geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en is de verkoper naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting of schadevergoeding en onverminderd de hem verder
toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q.
ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke
voldoening van het hem toekomende te vorderen.
Artikel 11 Overmacht
11.1	Indien de leverancier, van welke de verkoper de zaken betrekt, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van de verkoper in gebreke blijft met leveren,
dan wel niet tijdig of niet levert, geldt dit ten aanzien van de verkoper voor de verkoper als overmacht. De verkoper is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens
de afnemer. Ingeval van staking, uitsluiting, brand, vergaan van goederen onderweg, waterschade, machineschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de
verscheping in het buitenland, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, en alle andere gevallen van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij
de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de afnemer hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden
zich binnen acht dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, mist de verkoper de bevoegdheid
tot annulering.
Artikel 12 Reclame
12.1	Geen enkele reclame wordt aanvaard, wanneer geleverde zaken door de afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen of wanneer de zaken namens
of door de afnemer zelf zijn afgehaald. In deze gevallen worden eventuele tekortkomingen geacht niet aan de verkoper te kunnen worden toegerekend.
12.2	De afnemer is gehouden om de geleverde zaken nauwgezet op eventuele tekortkomingen te controleren en eventuele geconstateerde tekortkomingen binnen
acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de verkoper te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen. Deze
termijnen gelden voor iedere afzonderlijke levering, ook indien het een deellevering betreft.
12.3	De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die redelijkerwijs bij nauwgezette controle van de geleverde zaken ontdekt had kunnen worden en niet
aantoonbaar door tekortschieten aan de verkoper toegerekend kunnen worden. Eventuele tekortkomingen aan de zaken kunnen in ieder geval niet aan de
verkoper worden toegerekend wanneer de zaken door de afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, of wanneer deze voor of namens de afnemer
zijn afgehaald. Een door de afnemer, of namens de afnemer door de vervoerder, getekende vrachtbrief of ontvangstbon, geldt als volledig en onweerlegbaar
bewijs van onvoorwaardelijke acceptatie van de daarop vermelde zaken.
12.4	Tekortkomingen aan de geleverde zaken die tijdig schriftelijk zijn gemeld en aantoonbaar door tekortschieten aan de verkoper toegerekend kunnen worden,
zullen na retour ontvangst van de geleverde zaken door de verkoper kosteloos ongedaan worden gemaakt door (naar de keuze van de verkoper) herstel of
vervanging dan wel betaling van een schadevergoeding tot ten hoogste de gefactureerde waarde van de zaken.
12.5	Tekortkomingen aan de geleverde zaken zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om een tekortkoming als bedoeld in lid 4 van
dit artikel en de verkoper na herhaalde pogingen er niet in slaagt de tekortkoming ongedaan te maken.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1	Ingeval van toerekenbare niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering, met inachtneming van hetgeen bepaald is in Artikel 12 van deze voorwaarden,
is aan verkopers plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door hetgeen door de afnemer is gekocht alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te
verbeteren een en ander naar keuze van de verkoper. Voor het geval dat niet meer mogelijk is zal de verkoper de geleverde zaken tegen terugbetaling van de
koopsom terugnemen.
13.2	De aansprakelijkheid van de verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zodat hij nimmer aansprakelijk is voor (enige) verdere
schade, gevolgschade daaronder begrepen, en hij mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van
persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derde jegens de afnemer of welke andere schade dan ook.
13.3	Aansprakelijkheid voor eventuele schade, als bedoeld in dit artikel, veroorzaakt door de aanwezigheid van restanten van stoffen in de verkochte zaken, wordt
tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 14 Vrijwaring
14.1	De verkoper zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst, waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, dan hij jegens de afnemer zou zijn. De afnemer vrijwaart de verkoper tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in
zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden ten behoeve van de verkoper
bedingen.
14.2	(Rechts-)personen die behoren tot het concern van de verkoper dan wel in dienst of functie zijn bij de verkoper dan wel door de verkoper bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt, zullen eveneens door de afnemer worden gevrijwaard tegen iedere aansprakelijk. Van deze (rechts-)personen en de
verkoper samen kan nooit meer worden gevorderd dan de verkoper alleen zou hebben te vergoeden.
Artikel 15 Afwijkende bedingen of voorwaarden
15.1	Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Mocht de afnemer zelf
algemene voorwaarden toepasselijk wensen te verklaren,die afwijken van die van de verkoper,dan zullen ingeval van strijd,de algemene voorwaarden van de verkoper
prevaleren.
Artikel 16 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1	Op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2	Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk
zijn of van nadere overeenkomsten, die uit zodanige overeenkomst voortvloeien, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

