Algemene voorwaarden van Keramische Industrie Limburg B.V.
Kamer van Koophandelnummer 12039040
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes,
orderbevestigingen, verkopen en/of leveringen van onze artikelen,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij kunnen slechts voor ons bindend
worden indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
3. Aanvullingen, wijzigingen of (mondelinge) toezeggingen van ons zijn
slechts bindend indien een daartoe bevoegde persoon deze
schriftelijk heeft bevestigd.
4. Wij behouden ons het recht voor bestelling zonder opgave van
redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
5. Voor alle aan ons verstrekte opdrachten zijn onze schriftelijke
opdrachtbevestigingen en de onderhavige voorwaarden beslissend.
6. Zo bij een transactie door ons met een afnemer, voorwaarden,
bepalingen of bedingen worden overeengekomen welke afwijken van
de onderhavige voorwaarden, zullen deze afwijkende voorwaarden,
bepalingen of bedingen, slechts voor deze ene transactie gelding
hebben.
Artikel 2 - Levering
1. De levering van zaken geschiedt af fabriek (ex works).
2. Als plaats van levering en acceptatie van de zaken en ook van een
eventueel bedongen keuring, geldt in alle gevallen de plaats van
verlading op onze fabriek. Aan de afnemer wordt desgevraagd
bericht omtrent de voorgenomen verlading verzonden.
3. Bij levering af fabriek wordt het transport verzorgd door de afnemer.
Wij kunnen met de afnemer overeenkomen dat het transport door
ons voor rekening en risico van de afnemer wordt verzorgd.
4. Wij kunnen het breukrisico tijdens het vervoer overnemen tegen een
premie van 1,5% (anderhalf procent), doch slechts indien de zaken
door ons verpakt zijn en het vervoer niet geschiedt door of vanwege
de afnemer. Overname van bedoeld breukrisico kan slechts
geschieden indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
5. In afwijking van het bepaalde onder 1. en/of 2. kan levering vrachtvrij
tot de door de afnemer aangewezen bestemming ("carriage paid to",
CPT) worden bedongen. Dit beding wordt geacht slechts betrekking
te hebben op de kosten van het vervoer en niet op de plaats van
levering, de acceptatie en eventuele keuring. Wij maken het
uitdrukkelijke voorbehoud dat de door de afnemer terzake
aangewezen bestemming aan een verharde weg is gelegen of met
volle vracht normaal door het gebezigde vervoermiddel is te
bereiken, bij gebreke waarvan alle bijkomende kosten voor rekening
van de afnemer zullen zijn.
6. Het aannemen der zaken door de vervoerder, zonder aantekening op
de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede
staat was.
7. Schade aan de emballage bij aflevering dient aan de vervoerder te
worden gemeld.
8. De opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijnen. Wij verplichten ons de opgegeven levertijd zoveel mogelijk
in acht te nemen, doch wij nemen geen enkele aansprakelijkheid op
ons tot vergoeding van schade, hoe dan ook, door of in verband met
vertraging in de levering of te late levering.
9. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer niet het recht de
overeenkomst te annuleren noch enige verplichting jegens ons op te
schorten of niet na te komen.
10. Wanneer zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de
afnemer niet worden afgenomen, worden zij te zijner beschikking en
voor zijn rekening en risico opgeslagen.
11. Ingeval wij een bindende levertijd met de afnemer overeenkomen,
zijn wij voor vertraging in de levering slechts aansprakelijk voor de
door de afnemer aantoonbaar geleden schade tot ten hoogste het
factuurbedrag van de vertraagde levering. Het in dit artikel onder 7.
bepaalde blijft ook in dit geval onverkort van kracht.
12. De kosten van verpakking en verpakkingsmateriaal worden
afzonderlijk in rekening gebracht. Houten en metalen verpakkingen
worden tegen de factuurwaarde teruggenomen indien zij binnen één
maand na afzending in goede staat franco door ons zijn
terugontvangen.
13. Wij zijn gerechtigd van speciaal voor de afnemer vervaardigde
artikelen ten hoogste 15% (vijftien procent) meer of minder dan
besteld is af te leveren.
Artikel 3 - Eigendomsoverdracht
1. Tot aan de algehele voldoening van de door de afnemer
verschuldigde betaling behouden wij de eigendom van alle door ons
te leveren of geleverde zaken, zulks ter zekerheid voor de betaling
aan ons van bovengenoemde zaken, alsmede ter betaling van rente
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en kosten voortvloeiende uit het niet nakomen van overeenkomsten
waarbij bovengenoemde zaken zijn geleverd.
Wij zijn gerechtigd om hetzij onze contractuele verplichtingen op te
schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
door middel van een daartoe gerichte schriftelijke verklaring en
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval:
a. de afnemer niet tijdig betaalt;
b. de afnemer niet vooruit betaalt of geen zekerheid verschaft als
bedoeld in artikel 5 sub 3;
c. het faillissement van afnemer wordt aangevraagd of op enig
onderdeel van de bezittingen of het vermogen van de afnemer
beslag wordt gelegd;
d. de afnemer surseance van betaling aanvraagt, verzoekt om te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, of
tot boedelafstand overgaat of zijn bedrijf verkoopt of liquideert;
e. de afnemer op enigerlei wijze in verzuim of in gebreke is met de
vervulling van zijn betalingsverplichtingen of een van zijn
verplichtingen jegens ons niet of niet behoorlijk nakomt;
f. de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
g. de afnemer overgaat tot staking of overdracht van (een belangrijk
gedeelte van) zijn bedrijf dan wel overgaat tot wijziging van de
doelstelling van zijn bedrijf.
h. de afnemer een onderhands akkoord aangebied;
i. ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van
betalingsonmacht wordt gedaan.
Een en ander laat onverlet de rechten die de wet of de overeenkomst
ons toekent en onverminderd onze rechten op nakoming en/of
schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd alle zaken die nog niet of niet
geheel betaald zijn en die onze eigendom zijn gebleven terug te
vorderen of weg te halen, zulks onder verrekening van het eventueel
betaalde. Hierbij hebben wij het recht de teruggevorderde en/of
teruggehaalde zaken aan derden te verkopen, in welk geval de nettoopbrengst in mindering komt op het aan ons verschuldigde.
In de gevallen onder 2. bedoeld is elke vordering van ons ten laste
van de afnemer ineens en dadelijk opeisbaar, terwijl de afnemer
gehouden is de nog niet verkochte zaken op eerste aanmaning aan
ons terug te geven.
De door ons geleverde zaken mogen door de afnemer in het kader
van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht,
doorgeleverd of gebruikt. Op deze zaken mag geen pandrecht of
ander zekerheidsrecht ten behoeve van een derde worden gevestigd.
De door ons aan de afnemer geleverde zaken mogen door de
afnemer niet tegen een prijs worden doorverkocht die lager is dan de
door de afnemer aan ons verschuldigde prijs verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting (BTW). Voorts dienen de zaken in de
originele ongewijzigde verpakking te worden doorgeleverd, en dient
de afnemer met diens afnemer bij wege van kettingbeding overeen te
komen, dat de bij dit artikel genoemde verplichtingen eveneens bij
eventuele verdere doorverkoop, althans vervreemding zullen worden
nagekomen.

Artikel 4 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der
overeenkomst geldende prijzen, invoerrechten en andere
belastingen, heffingen en kosten die de kostprijs beïnvloeden.
2. Wij zijn gerechtigd om de overeengekomen prijs, voor wat betreft het
nog niet geleverde deel van de overeenkomst, te verhogen met
prijsverhogingen in het geval van het intreden van wijzigingen in één
of meer van de onder 1. genoemde factoren na het sluiten van de
overeenkomst, maar vóór het tijdstip van levering. In een dergelijk
geval wordt de prijs zodanig aangepast dat de ingetreden wijziging
op billijke wijze is verdisconteerd.
3. De afnemer is in het onder 2. bedoelde geval van prijsverhoging
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gerechtigd
om binnen acht dagen na verzending van de mededeling van de
prijsverhoging deze voor het nog niet uitgevoerde deel te ontbinden
door middel van een daartoe gerichte schriftelijke verklaring, zonder
dat de afnemer aanspraak zal kunnen maken op enige
schadevergoeding.
Artikel 5 - Betaling, rente en kosten
1. Betaling dient te geschieden in euro’s, ofwel netto-contant bij
(af)levering, ofwel door storting of overmaking op een door ons
aangewezen bank- of girorekening binnen dertig dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening.
3. Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde kosten,
daarna van rente en vervolgens van opeisbare hoofdsommen in de
volgorde van hun ouderdom, ongeacht hetgeen de afnemer met
betrekking tot zijn betaling aangeeft.

4. Ingeval het factuurbedrag niet op de vervaldag is voldaan, zal de
afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de
afnemer vanaf de vervaldag aan ons de geldende wettelijke
handelsrente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag.
5. Indien wij incassomaatregelen treffen, komen de buitengerechtelijke
kosten – die gesteld worden op twee punten van de betreffende
staffel van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief – voor
rekening van de afnemer. Wij behouden het recht de daadwerkelijke
kosten te vorderen.
6. Wij behouden ons het recht voor gedurende de loop van het contract
vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen.
7. In de gevallen bedoeld in artikel 3 onder 2. zijn al onze vorderingen
jegens de afnemer ineens en dadelijk zonder enige waarschuwing of
ingebrekestelling in zijn geheel opeisbaar, alles onverminderd ons
recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
8. De door onze bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt
derhalve als betalingsdag aangemerkt.
9. Voor leveranties binnen Nederland kunnen de factuurbedragen
worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag welke in
mindering kan worden gebracht, indien de betaling ons binnen 8
(acht) dagen na factuurdatum bereikt.
Artikel 6 - Reclame
1. Reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien
zij ons - rechtstreeks - binnen 8 (acht) dagen na aflevering van de
betreffende zaken schriftelijk (bij aangetekende brief) hebben bereikt
onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het
geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames
worden dan niet meer door ons in behandeling genomen.
3. Het door ons in behandeling nemen van klachten of reclames
impliceert niet dat wij klachten of reclames beschouwen als tijdig
ingediend.
4. Zaken waarover gereclameerd wordt, mogen geen verdere
bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan.
5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij
uitsluitend de ondeugdelijke zaken terugnemen of ruilen, of een
reductie op de prijs geven, zulks uitsluitend te onzer keuze en zonder
dat de afnemer daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke
vergoeding dan ook. Deze verplichting bestaat slechts indien de
afnemer bewijst, dat de gebreken reeds op het moment van
aflevering bestonden.
6. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer nimmer van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van ons noch, is de afnemer
gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
7. Retournering van het geleverde op grond van een reclame van de
afnemer kan slechts geschieden na onze schriftelijke toestemming en
in onze opdracht en voor onze rekening. In afwijking van het
vorenstaande aan ons gezonden retourzendingen zijn niet
toegestaan. Voor het geval in strijd met het vorenstaande wordt
gehandeld, zullen wij de geretourneerde zaken ter beschikking van
de afnemer houden of doen houden, zulks voor diens rekening en
risico. Evenmin ontslaat een dergelijke retourzending de afnemer van
enige verplichting tot betaling van de aan hem geleverde zaken.
Artikel 7 - Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. Storingen in het bedrijf, waaronder ook brand-, storm- en
waterschade is begrepen, gehele of gedeeltelijke stremming van de
scheepvaart, noodzakelijke inkrimping van de productie, gebrek aan
passende vervoermiddelen, overstroming, ongunstige waterstand,
werkstaking, epidemie, machinedefect, computerstoring, uitsluiting,
bedrijfsbezetting, binnenlandse onlusten, staat van oorlog, staat van
beleg, mobilisatie, oorlogstoestand, belemmerende maatregelen van
enige overheid, welke ook, waaronder in ieder geval in- en uitvoer
verboden en contingenteringen, gebrek aan grondstoffen,
brandstoffen of personeel, niet of niet tijdige levering door onze
leveranciers en in het algemeen elke oorzaak of omstandigheid
buiten onze controle of invloedssfeer gelegen, waardoor nakoming
van de overeenkomst redelijkerwijs door de afnemer niet meer van
ons kan worden verlangd, zullen voor ons als niet toerekenbare
tekortkoming gelden en geven ons het recht, hetzij de levering
gedurende het bestaan van de niet toerekenbare tekortkoming
opleverende omstandigheden op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een daartoe
gerichte schriftelijke verklaring, zonder dat daaraan door de afnemer
of derden aanspraken op schadevergoeding of nalevering ontleend
kunnen worden.
Artikel 8 - Garantie
1. Indien en voorzover wij garantie verlenen strekt deze niet verder dan
tot het leveren van nieuwe onderdelen of tot vervanging van de
ondeugdelijke zaken, zulks te onzer beoordeling.

2. De garantie zal in ieder geval niet meer omvatten dan de
factuurwaarde van de geleverde zaken, waarop de garantie van
toepassing is.
3. Betreft het een aan ons als intermediair door de fabrikant verstrekte
garantie dan is deze fabrieksgarantie van toepassing op de door ons
geleverde zaken.
4. De afnemer is verplicht om de omvang van de door ons aan hem
verstrekte (fabrieks)garantie aan zijn afnemers kenbaar te maken
alsmede dat zij zich nimmer op een verdergaande garantie kunnen
beroepen.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan die welke voortvloeit uit
de garantieverplichting, zoals bedoeld in artikel 8, is met
inachtneming van het bij dit artikel bepaalde uitgesloten, behoudens
indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds.
2. Onze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke
aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade, welke het
gevolg is van het niet of niet goed nakomen van de overeenkomst is
beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de leverantie, waarover
is gereclameerd als omschreven in artikel 6. Alle verdergaande
aanspraken van welke aard en van wie dan ook zijn uitgesloten
ongeacht de oorzaak waardoor de schade is ontstaan, behoudens
indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds.
3. De afnemer vrijwaart ons door het enkel in ontvangst nemen van de
geleverde zaken voor elke aansprakelijkheid jegens derden. De in
het voorgaande lid bedoelde beperking van de aansprakelijkheid en
de in dit artikel bedoelde verplichting tot vrijwaring zijn eveneens
overeengekomen te gelden ten behoeve van werknemers en andere
hulppersonen, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebezigd.
Artikel 10 - Afname
1. De afnemer is verplicht het gekochte af te nemen binnen de daartoe
bepaalde tijd; indien geen termijn van afname is bepaald, dient de
afname te geschieden binnen 3 (drie) maanden na de datum van
orderbevestiging als bedoeld in artikel 1 onder 4.
2. Indien de afname niet tijdig is geschied zal de afnemer een
schriftelijke waarschuwing ontvangen en zal hij na 3 (drie) werkdagen
na verzending van deze waarschuwing in verzuim zijn door het
enkele verloop van deze termijn, zonder dat enige ingebrekestelling
nodig zal zijn. Wij hebben het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde
gedeelte door middel van een eenvoudige schriftelijke mededeling te
ontbinden, zulks onverminderd al onze rechten op nakoming en/of
schadevergoeding en met inachtneming van het bepaalde bij artikel 2
onder 8.
Artikel 11 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten alsmede op onze offertes
en op de uitvoering van gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het
Nederlandse Recht van toepassing.
2. Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Roermond
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
Wij mogen van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.
3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 wordt
uitgesloten.
Artikel 12 - Slotbepalingen
1. Wanneer wij in voorkomende gevallen van één of meer van deze
voorwaarden geen naleving vorderen, kan daaruit niet worden
afgeleid dat wij van naleving van de overige voorwaarden afstand
hebben gedaan, noch dat wij in het vervolg geen stipte naleving van
alle voorwaarden zou mogen vorderen.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig zijn, vernietigd worden door de afnemer ofwel ten gevolge van
een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van
toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de
Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden worden
vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de
inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse
tekst bindend zijn.
Gedeponeerd d.d. 18 augustus 2010 ter griffie van de Rechtbank
Roermond onder nummer 11/2010.

