ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN EUROMENT BV
Gevestigd te Wanssum, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 1
Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Verkoper: Euroment BV;
Koper:
ieder die van verkoper producten of diensten betrekt;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.
Artikel 2
Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop verkoper
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2.3 Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien dit
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Alsdan zullen eventuee l nog
strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper
slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
voorwaarden van verkoper.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.
Artikel 3
Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Bestellingen zijn eerst dan definitief geaccepteerd,
wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van verkoper ondertekend aan de verkoper retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door verkoper bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Bij het ontbreken van een aanbieding van verkoper worden verkopen,
of andere overeenkomsten die door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn afgesloten voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
3.3 Levertijden in offertes van de verkoper zijn indicatief en geven de koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.5 Indien de koper de aanbieding van verkoper eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding door verkoper.
Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van verkoper bepalend is voor de
inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisc h voor nabestellingen.
Artikel 4
Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
4.3 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft
verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar
behoorde te zijn.
Artikel 5
Vergoedingen, prijs en kosten
5.1 Alle prijzen zijn ofwel af fabriek, ofwel franco werk conform de aan de koper
verstrekte prijslijst of aanbieding van de verkoper. Prijzen gelden per ton, per
aantal of andere eenheid en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
5.2 Indien na de datum van de aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
aan te passen. Onder deze kostprijsfactoren worden o.a., maar niet uitsluitend, verstaan: lonen, grondstoffen, belastingen, accijnzen, invoerrechten,
vrachtprijzen, brandstofprijzen, werkstaking en oorlogsgevaar.
Artikel 6
Levering en risico
6.1 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de levertijd schriftelijk door verkoper is
bevestigd.
6.2 Indien een dergelijke levertijd wordt overschreden is verkoper alleen dan in
verzuim indien hij van de tegenpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft
ontvangen. Een op overschrijding van de levertijd gestelde boete is niet verschuldigd indien sprake is van overmacht.
6.3 De aflevering geschiedt af fabriek of franco werk conform de aan de koper
verstrekte prijslijst of aanbieding van verkoper en hetgeen schriftelijk is overeengekomen.
Bij af levering af fabriek worden de materialen geacht door verkoper te zijn
geleverd en door koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
Bij aflevering franco werk worden de materialen geacht door de verkoper te
zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn
gelost.
6.4 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de
overeenkomst zijn,gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of
van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht. Bij franco levering
reizen de goederen voor rekening en risico van verkoper. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
6.5 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij
hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem
volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6.6 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
6.7 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van
de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6.8 De koper verplicht zich bij aankomst van het vervoermiddel één of meerdere
hulpkrachten, nodig voor het vlot lossen der goederen, onmiddellijk ter
beschikking te stellen van de vervoerder.
Bij aanvoer per as franco bouw- of opslagplaats is de vrachtwagenbestuurder
verplicht de te leveren goederen te bezorgen op een door de koper op bouwof opslagplaats aan te duiden plaats, mits deze plaats langs een goed berijdbare weg is te bereiken. Alle verrichtingen van de vrachtwagen op bouw- en
opslagplaats geschieden voor rekening en risico van koper. Indien de bouw- of
opslagplaats niet op een normale wijze kan worden bereikt, zullen wij aan
onze verplichtingen hebben voldaan, wanneer wij de goederen zo dicht
mogelijk bij deze bouw- of opslagplaats lossen. De geloste goederen blijven
voor rekening en risico van koper. Wij behouden ons alle rechten voor op
schadeloosstelling ingeval een koper de voor het lossen benodigde hulp-

krachten niet ter beschikking van de vervoerder heeft gesteld.
6.9 Bij levering wordt koper geacht zich volledig op de hoogte te hebben gesteld
omtrent leveringscapaciteit, druk, aansluitmogelijkheden en andere van
belang zijnde bijzonderheden van de door of vanwege ons te gebruiken
installaties, alsmede zich er van te hebben vergewist dat zijn eigen installaties daaraan zijn aangepast. De door koper aangewezen silo’s en/of andere
opslagplaatsen dienen de te leveren hoeveelheden onverwijld te kunnen
opnemen. Indien bij levering mocht blijken, dat de installaties van koper niet
zijn aangepast en/of niet juist functioneren, respectievelijk de silo’s en/of
andere opslagplaatsen de aangeleverde hoeveelheid niet onverwijld kunnen
opnemen, komen alle hierdoor veroorzaakte kosten en schaden ten laste van
koper en vrijwaart koper, verkoper voor alle terzake door derden jegens verkoper gemaakte aanspraken.
6.10 Voor wat betreft de ondertekening van de leverings- en vrachtdocumenten,
wordt degene die deze documenten namens koper tekent, ongeacht de interne organisatie van de koper, geacht de aangestelde, de vertegenwoordiger, of
derde ingeschakeld door de koper te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 7
Hoeveelheid gewicht
7.1 De vaststelling van de geleverde hoeveelheden materiaal geschiedt:
a. bij vervoer in bulk over water door ijkopname van het schip voor en na het
laden;
b. bij vervoer in bulk over land door weging van het vervoermiddel op een geijkte weegbrug onmiddellijk voor en na het laden, of indien schriftelijk overeengekomen tussen verkoper en koper, voor het lossen;
c.
bij vervoer van zakken verpakt materiaal door telling van het aantal zakken
tijdens het laden.
7.2 De aldus vastgestelde hoeveelheden, door verkoper of koper opgegeven, zijn
bindend en vormen de grondslag voor de leveringsverplichting aan en de betalingsverplichting van de koper. Bij vervoer van zakken verpakt materiaal is
een gewichtstolerantie van 2% toegestaan, bij vervoer in bulk is een tolerantie van (gemiddeld) 1% toelaatbaar.
7.3 De door de verkoper verstrekte pallets worden koper in rekening gebracht.
Voor de geretourneerde pallets wordt de koper voor het hem daarvoor toekomende bedrag gecrediteerd, mits de geretourneerde pallets in goede staat
verkeren. De telling bij in ontvangstname aan het magazijn van verkoper
wordt als juist aangenomen.
7.4 Lege verpakkingen worden door ons niet retour genomen.
Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de
koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
8.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
8.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek
ter inzage te geven.
8.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder 8.1 van dit artikel
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt.
8.6 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en
d ie zaken mede terug te nemen.
Artikel 9
Monsters
9.1 Verstrekte monsters dienen slechts ter kennismaking met en ter beoordeling
van het “type”. Alleen wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt
geleverd op keur volgens speciaal daartoe te verstrekken monster.
Voorkomende afwijkingen van monsters, die in gegeven omstandigheden
billijk geacht kunnen worden of onvermijdelijk zijn, moeten worden toegelaten. De koper is op verbeurte van zijn reclamerecht, verplicht het monster te
bewaren en op de eerste aanvrage aan verkoper te tonen. Bij gebreke daarvan zal, indien op keur volgens een speciaal monster is verkocht, de leverantie
geacht worden conform het monster te zijn.
Artikel 10
Onderzoek, reclames en retourzendingen
10.1 Koper is gehouden het geleverde onmiddellijk na (af-)levering, doch in ieder
geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij
behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de
eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen acht dagen na
levering schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper te worden gemeld. Niet
zichtbare gebreken of tekorten behoren onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs
te ontdekken zijn, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk en
gemotiveerd bij verkoper te worden gemeld.
10.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken.Wenst koper gebrekkige zaken
te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
10.4 Reclames worden alleen in behandeling genomen indien het geleverde zich
nog in de geleverde staat bevindt en koper niet met één van zijn (betalings-)
verplichtingen in verzuim is.
10.5 Afkeuring kan eerst plaatsvinden na herkeuring door een door ons aan te wijzen onafhankelijk instituut voor onderzoek van bouwmaterialen. De uitslag
van de herkeuring is voor beide partijen bindend.
10.6 Eventuele kosten betreffende onderzoek van het geleverde komen voor rekening van de koper indien:
a. bij gecertificeerde producten is komen vast te staan dat zij voldoen aan de
desbetreffende specificatie s van het certificaat en
b. bij andere producten geen afkeuring volgt na herkeuring.
Artikel 11
Garantie
11.1 Verkoper garandeert de deugdelijkheid van het geleverde, dat bij aflevering
zal voldoen aan de normale en gebruikelijke danwel de tussen verkoper en
koper expliciet overeengekomen kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan verkoper -nadat een klacht van koper op de wijze als bedoeld in artikel 10.2 gegrond
is-, hetzij het afgekeurde goed voor zijn rekening vervangt hetzij koper crediteert voor een bedrag gelijk aan de door hem verschuldigde prijs voor het
geleverde goed.
11.2 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan
als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van verkoper, koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben
aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
11.3 De garantie c.q. aansprakelijkheid voor goederen door verkoper geleverd doch
niet door hem vervaardigd is in ieder geval beperkt tot de garantie c.q. aansprakelijkheid gegeven respectievelijk aanvaard door de toeleverancier van
die goederen onder zijn garantie/aansprakelijkheid.
Artikel 12
Aansprakelijkheid
12.1 Indien het geleverde bij aflevering niet voldoet aan de normale en gebruikelijke danwel de tussen verkoper en koper expliciet overeengekomen kwaliteitseisen is verkoper in geen enkel opzicht gebonden tot meer en/of enige
andere schadevergoeding dan de in artikel 11 lid 1 genoemde.
12.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade, (in)directe
bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders,
winstderving, bewerkingskosten of schade, direct of indirect aan personen of
goederen toegebracht door of in verband met de uitvoering van overeenkomsten tussen verkoper en koper terzake van een geleverd product of terzake van de door verkoper verleende diensten, waaronder gegeven adviezen
over de bruikbaarheid, toepassingsmogelijkheden of verwerkbaarheid van
producten. Mocht niettemin zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht bestaan, dan is verkoper in geen geval gehouden
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tot vergoeding van een hoger bedrag dan verkoper zelf terzake van de schade, waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden, op zijn verzekeraars kan verhalen.
Verkoper aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor reeds verwerkte goederen noch voor de wijze waarop de geleverde goederen worden
verwerkt.
Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen die mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of
andere rechten van derden als gevolg van, door of vanwege de koper verstrekte gegevens;
Indien verkoper door derden wordt aangesproken terzake van schade, vrijwaart de koper, verkoper voor dergelijke schadeaanspraken door derden
gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.
Bovendien is verkoper van elke aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden
klachten over gebreken te accepteren indien koper niet op stipte wijze zijn
betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen jegens hem is nagekomen.

Artikel 13
Overmacht
13.1 Indien verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd zijn verplichtingen
na te komen, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn
schuld, of naar in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening
komt, is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
verkoper en is verkoper niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende
schade aan koper en derden.Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk inlichten
indien zich een zodanige verhindering voordoet.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of bij leveranciers van verkoper worden daaronder begrepen.
13.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper
zijn verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 14
Betaling
14.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders
schriftelijk overeengekomen, op een door verkoper aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op.
14.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege
in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van anderhalf procent per
(gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
14.3 Als tijdstip van betaling geldt de valutadatum van de ontvangst van de
betreffende betaling door verkoper.
14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
14.5 Verkoper heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.
Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
14.6 Ook na totstandkoming van een overeenkomst is koper verplicht in geval van
gerede twijfel ten aanzien van de kredietwaardigheid van koper, op verzoek
van verkoper op eigen kosten voor voldoende zekerheid zorg te dragen voor
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, danwel tot het geheel of gedeeltelijk vooruitbetalen van de koopprijs.
Artikel 15
Incassokosten
15.1 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding en/of nakoming. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten en worden berekend over het door de koper verschuldigde bedrag
inclusief rente met een minimum van € 100.
15.2 Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 16
Opschorting en ontbinding
16.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden zulks zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien:
•
koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
•
na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
•
koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid
tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
16.2 In elk van de volgende gevallen is verkoper gerechtigd zijn overeenkomst met
koper door middel van een schriftelijke mededeling en zonder rechterlijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
•
koper verkrijgt surséance van betaling, wordt failliet verklaard of verliest om
enige andere reden geheel of gedeeltelijk het beheer of de beschikking over
zijn vermogen;
•
de vennootschap van koper wordt ontbonden;
•
de onderneming van koper wordt verkocht.
16.3 Verkoper, onderscheidenlijk koper, is gerechtigd zijn overeenkomst met koper
onderscheidenlijk verko per door middel van een schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
te ontbinden indien verkoper onderscheidenlijk koper een verplichting uit
hoofde van zijn overeenkomst wegens overmacht gedurende een periode
van tenminste drie maanden niet heeft kunnen nakomen.
16.4 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper
op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opsch ort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.6 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 17
Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is het Nederlands recht
van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin
heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
17.3 Verkoper heeft het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter
te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het
Arbitrage Instituut Bouwstoffen, zoals dat Reglement luidt op het tijdstip
waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
17.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 18
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
18.3 Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip.
Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien
geen tijdstip van in werkintreding is medegedeeld, treden de wijzigingen
jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

