Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fermacell BV hierna te noemen „Verkoper”.
Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld op 6 april 1994 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Nijmegen en omstreken te Nijmegen.
1.Toepasbaarheid.
1.1
Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan verkoper tot
verkoop en levering door verkoper van zaken, en op alle
overeenkomsten met verkoper terzake, zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing.
1.2
Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene
Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper
zijn aanvaard.
2. Aanbiedingen en bevestigingen.
2.1
Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan,
zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.2
Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na
onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging
achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover
verkoper binnen de termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de
overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
2.3
Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke
bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.
3. Prijzen.
3.1
Voor zover niet anders overeengekomen, gelden de prijzen en
voorwaarden van de prijslist op het moment van het afsluiten van de
overeenkomst.
3.2
Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een
bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door
oorzaken buiten verkopers macht een prijsstijging van aangeboden of
verkochte zaken mocht optreden bijvoerbeeld door stijging van
materiaalprijzen, produktiekosten, invoerrechten, belastingen,
koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is
verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen
waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.
4. Levertijd.
4.1
De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen de aangegeven tijd
te presteren. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij
een eventuele overschriding van de opgegeven levertijd tenzij zulks
uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het
rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld van verkoper.
Wegens overschrijding van de levertijd kan koper de order niet
annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.
4.2
Indien zaken niet binnen de overeengekomen termijn door koper
worden afgenomen, is verkoper bevoegd om de goederen voor
rekening en – indien het risico van de zaken nog bij verkoper zou
berusten – risico van koper op te slaan, dan wel de koop door middel
van een schriftelijke verklaring te ontbinden en desgewenst
schadevcrgoeding te vorderen.
5. Levering en risico.
5.1
Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor
rekening en risico van verkoper.
5.2
In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico
van koper.
5.3
De keuze van het vervoermiddel berust bij verkoper.
5.4
Bij levering franco werk of op de wal behoeft verkoper de zaken niet
verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk
berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een
behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de
zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper draagt zorg voor de
lossing. Blijft koper hiermede in gebreke, dann komen de daardoor
ontstane kosten geheel voor zijn rekening. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en
vergunningen. Het ontbreken van een of meer van de hiervoor
bedoelde toestemmingen, ontheffingen of vergunningen ontslaat
koper niet van zijn verplichtingen jegens verkoper.
6. Levering op afroep.
6.1
Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij
termijnen voor liet afroepen zijn gesteld, is verkoper bevoegd, indien
binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog
niet alle zaken zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te
noemen welke alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen
termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat
koper rederlijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers
sommatie, niet overschrijden. Koper is verplicht om aan voornoemde
sommatie gevolg te geven, bij gebreke van dien is verkoper bevoegd
om de zaken na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste
termijn de koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening –
indien het risico van de zaken nog bij verkoper zou berusten – risico
van koper op te slaan, dan wel de koop door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden en desgewenst schadevergoeding
te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper
ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.
7. Hoeveelheid.
7.1
Verkoper is verplicht zich in te spannen om de hoeveelheden te leveren
zaken zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, met dienverstande dat
afwijkingen van 5% naar boven of naar beneden zijn toegestaan.
7.2
Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, de afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het
geleverde juist weer te geven tenzij koper zijnbezwaar daartegen
terstond na ontvangst van de zaken schriftelijk meldt.
7.3
Ook al meldt koper tijdig aan verkoper dat hem minder is geleverd dan
op het eerste lid van dit artikel bedoelde document staat aangegeven,
dan geeft hem zulks niet liet recht tot opschorting van betaling.
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8. Hoedanigheid en keuring.
8.1
Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijks is
overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een
hoedanigheid die overeenstemt met hetgeen in de handel in de
betrokken zaak normaal en gebruikelijk is.
8.2
Indien en voorzover de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal
zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur
en/of ten genoegen van kopers, opdrachtgevers of diens bouwdirectie,
kan koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan
hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover
die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en
voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan
koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan verkoper heeft medegedeeld
zodat verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen
houden.
8.3
Koper heeft het recht zaken op zijn kosten te keuren.
8.4
Indien de koper aan verkoper niet onmiddellijk de mogelijkheid geeft
zich van de gebreken te overtuigen, in het bijzonder indien hij op
verzoek van de koper niet onmiddellijk de afgekeurde zaken ter
beschikking van de verkoper stelt, vervalt elke aansprakelijkheid van
verkoper. Alle verdere aanspraken vervallen verder als de zaken
onoordeelkundig opgeslagen, respectievelijk voor ongeschikte
toepassingen wordt gebruikt of verwerkingsvoorschriften en
constructiegegevens van de verkoper, die bij de verkoper opgevraagd
kunnen worden, niet worden opgevolgd.
8.5
Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der zaken – zoals
in kwaliteit, afmetingen of aantal per handelseenheid – kan koper
echter slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voorzover de
zaken, niet zijn verwerkt en mits koper het bestaan van zulke
bezwaren meldt:
a) ingeval van levering franco op het werk franco op het bouwterrein:
binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaken;
b) in alle andere gevallen: voor de verlading, behoudens het in lid
6 bepaalde.
8.6
In de gevallen, bedoeld in lid 8.5 onder b, is verkoper, indien koper
daarom heeft verzocht en voorzover zulks redelijkerwijs van verkoper
kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor verlading aan koper kennis
te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden.Is verkoper deze verplichtingen niet nagekomen, dan is koper bevoegd zijn
bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn
doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaken.
8.7
Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet kopers rechten volgens de wet
ingeval van gebreken, die bij keuring zoals die in de handel in de
betrokken zaak normaal en gebruikelijk is dan wel - indien en voorzover het bepaalde in het derde lid van dit artikel van toepassing is –
zoals die in het bestek is omschreven, niet konden worden ontdekt.
Het in de vorige zin bepaalde is slechts van toepassing indien koper
zijn bezwaren aan verkoper schriftelijk meldt binnen een redelijke
korte termijn nadat koper de gebreken heeft ontdekt dan wel bij
behoorlijke oplettendheid hat kunnen ontdekken.
8.8
Indien koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan
doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te
schorten.
9. Aansprakelijkheid.
9.1
De aansprakelijkheid van verkoper voor eventuele tekortkomingen in
de door hem geleverde zaken, dan wel in de door hem verrichte
werkzaamheden, is beperkt tot nakoming van het bepaalde in de
artikelen 7 en 8.
9.2
Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van
gebreken in de door hem geleverde zaken en door hem uitgevoerde
werkzaamheden, indien en voorzover die schade is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van zijn zijde of opzet door zijn werknemers.
Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, of indirekte schade is steeds
uitgesloten.
9.3
De aansprakelijkheid van verkoper ingevolge artikelen 7, 8 en 9 gaat
nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel
herlevering van zaken; zulks ter keuze van koper en voorzover
verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
9.4
Iedere vordering tegen verkoper vervalt door het enkele verloop van
één jaar na het ontstaan van de vordering.
9.5
Koper zal verkoper, zijn werknemers en zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere
aanspraak van derden in verband met de uitvoering door verkopers
van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn
dan die welke koper toekomen jegens verkoper.
9.6
Indien zaken in opdracht van koper, een door hem opgegeven merk of
merkteken dragen, dan vrijwaart dit verkoper tegen alle aanspraken
van derden op vergoeding van schade verband houdende met het
gebruik, het aanbrengen en/of de aanwezigheid van dit merk of
merkteken.
10. Emballage.
10.1
Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper tegelijk met
geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
10.2
Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in
het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan
koper een creditfactuur gezonden.
10.3
In afwijking van het vorige lid bepaalde is verkoper geen vergoeding
verschuldigd, voor in slechte staat geretourneerde emballage.
10.4
Koper is eerst bij ontvangst van de creditfaktuur bevoegd de waarde
van de geretourneerde emiballage, tot het gecrediteerde bedrag, in
mindering te brengen op het door hem aan verkoper verschuldigde.
10.5
Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan koper bij
ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat
meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.

11. Retourzendingen.
11.1
Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden
geaccepteerd.
11.2
Geheel of gedeeltelijke verwerkte zaken, beschadigde zaken en
verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd,
kunnen nimmer worden geretourneerd.
12. Overmacht.
12.1
Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op
normale wijze te leveren zal verkoper het recht hebben de levertijd te
verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover
deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke
verklaring te ontbinden.
12.2
Als overmacht zullen onder meer gelden; oorlog, oproer, rellen,
molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer bijvoorbeeld
als gevolg van hoog af laag Water, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer,
overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook,
waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is
om op normale wijze te leveren.
13. Eigendomsvoorbehoud.
13.1
Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper tot
aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen verkoper
krachtens deze overeenkomst of enig andere soortgelijke
overeenkomst met koper, van deze heeft te vorderen, schade, kosten
en rente daaronder begrepen. Koper is niet gerechtigd de zaken
waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen, dan wel te
belasten met enig beperkt zakelijk recht, anders dan in de normale
uitoefening van het bedrijf.
13.2
Indien dezelfde soort zaken door verkoper is geleverd en één of
meerdere facturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij koper
nog aanwezige zaken als onbetaald beschouwd, behoudens
tegenbewijs door de koper.
14. Betaling en zekerheidsstelling.
14.1
De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de
overeenkomst geleverd is, is opeisbaar op de vervaldag.
14.2
Indien koper enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig
het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle
overige vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar en
treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop koper in
verzuim is, is hij per maand of gedeelte van die maand waarover het
verzuim voortduurt, aan verkoper een vertragingsrelite verschuldigd
gelijk de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
14.3
Verkoper is gerechtigd om op elk moment en naar zijn oordeel
voldoende zekerheid van koper te verlangen voor de nakoming van
diens verplichtingen jegens verkoper.
14.4
Koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is
verplicht om verkoper alle kosten gemaakt tot inning der vorderingen
te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke
kosten, gerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het
verschuldigde bedrag met een minimum van H 113.
15. Ontbinding.
15.1
Indien en zodra koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissenient wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie
van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderzins komt stil te liggen, beslag op een
deel van diens activa wordt gelegd, of anderzins blijk geeft insolvabel
te zijn, is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten en de
overeenkomst zonder ingebrekestelling, door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden en vergoeding van kosten, schade
en interest te vorderen.
16. Toepasselijk Recht/Geschillen.
16.1
Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door
Nederlands recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling,
en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen
verzetten, als afwijking gelden. De toepasselijkheid van het Verdrag
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken. Wenen, 21. April 1980, is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2
Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht
door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper,
eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven
daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend
recht.
16.3
In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval
dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter,
kunnen partijen samen of ieder voor zich het geschil met uitsluiting
van de gewone rechter doen beslechten door arbitrage
overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut
Bouwstoffen (A.l.B.S.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop
het geschil aanhangig wordt gemaakt.
17.
In geval van tegenstrijdigheden en/of verschillen in interpretatie van
de tekst en de defenities in de vreemde talen ten opzichte van de
Nederlandse tekst gelden de tekst en de definities zoals die zijn
opgesteld in het Nederlands als de basistekst/basisdefinities.
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