ALGEMENE VOORWAARDEN BEKS-BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN B.V.
Artikel 1 - Opdrachtgever en leverancier
1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan; degene die de opdracht heeft gegeven. Onder leverancier wordt verstaan; Beks-Bedrijfswageninrichtingen B.V., verder te
noemen “BBi”.
1.2 Onder opdracht wordt verstaan; de overeenkomst waarbij BBi zich jegens opdrachtgever verbindt, de door deze opgedragen opdracht onder toepassing van het bij
deze voorwaarden bepaalde te verrichten, waarbij opdrachtgever zich jegens BBi verbindt, de bedongen tegenprestatie te verrichten.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst
schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden, gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met deze
algemene voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.
Artikel 2 – Opdrachten
2.1 De koopovereenkomst wordt bekrachtigd na ontvangst van de orderbevestiging van BBi. Dat kan mondeling, schriftelijk, digitaal, per post of anderszins.
2.1.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 BBi heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
2.3 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (inclusief BTW) als
annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht op een volledige schadevergoeding, inclusief de gederfde winst.
Artikel 3 - Aanbiedingen
3.1 Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit
wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.1.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen,
heffingen en rechten; exclusief de kosten van vervoer en verzekering en is de valuta weergegeven in Euro's.
3.1.2 Indien er meer dan 1 maand zit tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de afwikkeling en de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte
materialen stijgt en/of door overheid en/of door vakorganisaties wijziging(en) wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is BBi gerechtigd
deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.2 In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na
totstandkoming ervan, in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend en in rekening worden gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die
opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3.3 BBi is bevoegd om ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.
3.4 BBi behoudt zich het recht voor, om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.
Artikel 4 - Betaling
4.1 Indien niet schriftelijk anders met opdrachtgever afgesproken, geldt voor iedere geplaatste opdracht /aanbieding een aanbetaling van 50% op de bruto
adviesprijs. Betaling dient te geschieden voorafgaande aan de leverdatum op een door BBi aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij een andere betalingstermijn
schriftelijk is aangegeven.
4.1.1 De resterende 50% van de betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door BBi aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij een
andere betalingstermijn schriftelijk is aangegeven.
4.2 Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door opdrachtgever.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en een rente van 1% per maand verschuldigd zijn over het gehele nog
openstaande bedrag. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
4.3.1 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
daarbij tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de verschuldigde rente met een minimum van € 95,00.
4.3.2 Niet tijdige betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
4.3.3 BBi is gerechtigd haar vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van alle met BBi verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.
4.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is BBi bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane
verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt
voor opdrachten die verstrekt zijn vóór het moment van in gebreke/verzuim, indien BBi het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de
kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
4.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere of andere factuur.
Artikel 5 - Levering
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering "af fabriek". Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door BBi met de opdrachtgever is
overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
5.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat of zodra volgens afspraak de goederen daadwerkelijk bij
opdrachtgever wordt afgeleverd.
5.2.1 Vanaf het moment van levering bij opdrachtgever of het ophalen van de goederen af fabriek is het gekochte voor risico van de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever is verplicht het geleverde bij aflevering, doch in elk geval binnen 24 uur na aflevering of afhalen, op eventuele tekorten en/of zichtbare
beschadigingen te controleren.
5.3.1 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de aflever bon, de
factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreken waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
5.4 De opdrachtgever verplicht zich de bestelde goederen binnen 5 werkdagen na de door BBi en opdrachtgever afgesproken leveringsdatum ook daadwerkelijk af te
halen.
5.4.1 Na het verlopen van deze 5 werkdagen is BBi gerechtigd om opslagkosten aan opdrachtgever te berekenen en draagt BBi het risico zoals genoemd in 5.2.1 over
aan opdrachtgever.
5.5 Opgave van de levertijd geschiedt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle
noodzakelijke, door of namens de opdrachtgever vooraf te verstrekken informatie, in het bezit is van BBi. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper
nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens BBi.
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 BBi behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor, tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende
betalingsverplichtingen jegens BBi heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van
verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, als mede vorderingen terzake eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming
van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.
6.2 In geval BBi een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de gesloten overeenkomst als ontbonden onverminderd het recht van BBi vergoeding van

schade, gederfde winst en interest te vorderen.
6.3 De opdrachtgever is verplicht BBi terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel
een eigendomsvoorbehoud rust.
Artikel 7 - Overmacht
7.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan; omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis
verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door de werknemers van BBi, blokkades, niet
nakoming van toeleveranciers of onderaannemers van BBi, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke voor de
wil van BBi onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van BBi kan worden verlangd.
7.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BBi opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
door BBi niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien BBi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare gedeelte afzonderlijk te facturen en is opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
Artikel 8 - Opschorting en ontbinding
8.1 BBi is gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan BBi heeft voldaan. Onder
vorderingen dienen in dit verband mede te worden verstaan vorderingen van met BBi verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.
8.2 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na een
schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
8.3 BBi is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te
ontbinden, indien opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van
opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien dagen wordt opgeheven, dan wel indien opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden
geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. BBi zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid/garantie
9.1 BBi verricht de opdracht, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip
van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld/nalatigheid en/of
opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die BBi bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.
9.2 Indien zich in de geleverde zaken materiaal- en/of fabricagefouten voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht BBi
zich die zaken kosteloos te vervangen. BBi staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan
nimmer worden gegarandeerd.
9.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van BBi uit welken hoofden dan ook beperkt tot het bedrag van de netto
verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enig en volledige schadevergoeding.
9.4 BBi staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar
geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
9.4.1 Op door BBi geleverde opbergsystemen wordt 36 maanden volledige garantie verleend op constructie en fabricagefouten.
9.4.2 De opdrachtgever dient gedurende deze periode en na overleg, de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende onderdelen te voorzien van een
duidelijke klachtomschrijving en deze te retourneren aan BBi. Indien blijkt dat er sprake is van constructie en/of fabricage fouten, zal BBi deze gebreken op haar
kosten verhelpen. Hierna zal BBi de verzendkosten naar de opdrachtgever/koper voor haar rekening nemen.
9.4.3 Mochten de defecten naar de mening van BBi zijn veroorzaakt door onzorgvuldig of verkeerd gebruik door de opdrachtgever, dan zijn alle reparatie-, verzenden andere kosten voor rekening van de opdrachtgever.
9.5 De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen en/of BBi aansprakelijk stellen voor schade in geval van ondeskundig, onzorgvuldig gebruik
en/of fouten die zijn ontstaan tijdens plaatsing van het opbergsysteem.
9.5.1 De hieronder genoemde items zijn expliciet uitgesloten van de garantiebepaling genoemd in artikel 9.4 Verder is BBi ook niet aansprakelijk voor andere schade
hieruit voortvloeiend;
a.
verkeerde of onvolledige plaatsing van een of meerdere opbergsystemen in een object;
b. het niet of ondeugdelijk vastzetten van het opbergsysteem;
c.
het te zwaar belasten van de laden of het opbergsysteem bij in- of uitgeschoven positie;
d. schade aan goederen en/of personen voortvloeiende uit het niet of ondeugdelijk vastzetten van de te vervoeren goederen en/of materialen in of op het
opbergsysteem;
e. schade aan goederen en/of personen voortvloeiende uit het niet/of ondeugdelijk vastzetten van het opbergsysteem of delen hiervan;
f.
het inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen op het materiaal waarvan het opbergsysteem is
vervaardigd;
g.
indien de opdrachtgever het geleverde heeft verwaarloosd, zelf wijzingen aan het geleverde heeft aangebracht of indien het product op andere wijze
onachtzaam is behandeld.
Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen geldende overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn, alsmede alle geschillen over de interpretatie van toepassing van deze algemene voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Eindhoven.
Artikel 11 - Intellectueel eigendom
11.1 Het is niet toegestaan om modellen, tekeningen en technische oplossingen/innovaties waar intellectueel eigendom van BBi op rust in zijn geheel of gedeeltelijk
te gebruiken in andere toepassingen dan in de door BBi geleverde opbergsystemen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBi of verwante bedrijven.
11.2 Als op zaken als modellen, tekeningen en dergelijke en/of op de voorbereiding of uitvoering geheel of gedeeltelijk intellectuele eigendomsrechten krachtens de
Nederlandse en/of Europese wetgeving rusten, komen deze rechten onverminderd toe aan BBi.
Artikel 12 - Algemene bepalingen
Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst. Mondelinge
afspraken binden slechts voor zover deze gevoegelijk en schriftelijk door BBi zijn bevestigd. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige cq. het resterende gedeelte daarvan
niet aan. Na overschrijding van deze algemene voorwaarden door opdrachtgever is BBi te allen tijde gemachtigd om de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige
en andere dan nog lopende leveringen.
Valkenswaard, 30-04-2014

