Algemene voorwaarden van Neschen Benelux B.V.
Artikel 1 (algemene bepalingen, toepasselijkheid en reikwijdte)
1.1 De onderhavige algemene voorwaarden (hierna: "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing
		 op iedere huidige en toekomstige handelsbetrekking tussen Neschen Benelux B. V. (hierna:
		 "Verkoper") en koper van producten van de Verkoper (hierna: "Koper").
1.2 Toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt hierbij
		 uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aanvaarding van een door de Verkoper gedaan aanbod
		 of offerte of door het uitbrengen van een offerte aan de Verkoper aanvaardt de Koper onvoor		 waardelijk dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Afwijkende of aanvullende
		 bedingen gelden alleen indien de Verkoper en de Koper deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
		overeengekomen.
Artikel 2 (offertes)
2.1
		
		
		
		
		

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte
een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de Verkoper het recht het aanbod
twee dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. De Koper accepteert mogelijke
technische afwijkingen alsmede afwijkingen in vorm, kleur en / of gewicht, voor zover deze binnen
de redelijkheid en billijkheid voor de Koper aanvaardbaar zijn. Dat geldt eveneens voor dedrukkwaliteitten aanzien van beschikbaar gestelde drukprofielen.

2.2 Wijziging van een overeenkomst tussen Verkoper en Koper is slechts geldig indien deze uitdruk		 kelijk schriftelijk aan de Verkoper is medegedeeld en door deze laatste uitdrukkelijk schriftelijk is
		aanvaard.
Artikel 3 (leveringen)
3.1 De overeengekomen levertijd vangt eerst aan of wordt geacht te zijn aangevangen na ontvangst
		 door de Verkoper van de benodigde gegevens en eventueel overeengekomen aanbetaling of
		zekerheden.
3.2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

De Verkoper spant zich in de producten zo snel mogelijk te leveren, maar vaste leveringstermijnen
worden niet afgesproken. Indien afwijkend hiervan een vaste leveringstermijn wordt afgesproken,
dient de Koper in het geval dat de overeengekomen levertermijn wordt overschreden de Verkoper
een uiterste leveringstermijn van tenminste vier weken te gunnen. De Verkoper komt slechts in
verzuim na afloop van de uiterste leveringstermijn. De overeenkomst met de Koper wordt gesloten
onder het voorbehoud dat juist en tijdig geleverd wordt door de leveranciers van de Verkoper.
Het laatste geldt alleen indien het ontbreken van die levering niet aan de Verkoper te wijten is
en een gelijkwaardige dekkingsaankoop met de leverancier van de Verkoper gesloten wordt. De
Koper wordt met betrekking tot voortdurende onmogelijkheid tot leveren onverwijld op de hoogte
gesteld. Indien de Verkoper een wederprestatie heeft ontvangen wordt deze onmiddellijk vergoed
bij voortdurende onmogelijkheid.

3.3 De Koper heeft het recht de overeenkomst welke 30 dagen na de definitieve orderbevestiging
		genoemde uiterste leveringstermijn nog niet is uitgevoerd te ontbinden, tenzij de Verkoper aantoont
		dat ten tijde van de ontvangst van de schriftelijke ontbinding de bestelling geheel was gefabriceerd.
3.4
		
		
		
		

De Verkoper is te allen tijde bevoegd om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van de
Koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
Verkoper. Voldoet de Koper niet aan deze verplichting dan zal de Verkoper gerechtigd zijn de
overeenkomst te ontbinden danwel verdere leveringen op te schorten totdat de Koper aan zijn
verplichting heeft voldaan.

3.5
		
		
		

De Verkoper behoudt zich het recht voor ingeval van aanmaakorders 10% meer of minder te leveren
in welk geval de Koper niet bevoegd zal zijn de levering te weigeren danwel de overeenkomst te
ontbinden. Indien meer wordt geleverd dan is overeengekomen komt het meer geleverde voor
rekening van de Koper.
Artikel 4 (verzending)

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de wijze van verzending te bepalen. De door de Koper aangegeven bijzondere wensen ten aanzien van de verzending komen voor rekening van de Koper. Na contractsluiting geldt dat eventuele verhogingen in vrachttarieven, eventuele meerkosten voor omleidingen,
opslagkosten etc., voor rekening van de Koper komen, tenzij Verkoper uitdrukkelijk heeft ingestemd dat
de kosten voor verzending van de Verkoper komen.
Artikel 5 (prijswijzigingen)
De Verkoper is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen als gevolg van:
a. onvoorziene overheidsmaatregelen, ook in het land van herkomst van de te leveren goederen, waar
		 door (bestaande) belastingen en / of heffingen op de goederen worden gelegd danwel worden
		verhoogd;
b. wijzigingen in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;
c. wijziging in de inkoopprijzen van de Verkoper, lonen, sociale verzekeringspremies, heffingen van
		 rechten, vrachten en assurantiepremies.
Artikel 6 (ontbinding)
6.1 In het geval bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden heeft de Koper niet het recht de
		 overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.2
		
		
		
		

Indien de Koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, zaken en / of zijn vermogen
geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst
terstond te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en verder leveringen
op te schorten.

Artikel 7 (prijzen)
7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen exclusief administratiekosten en de
		 kosten van vervoer van de gekochte goederen.
7.2

De aangegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

7.3

Bij orders onder € 450,00 wordt € 15,00 vrachtkosten in rekening gebracht.

7.4

Een order t/m € 125,00 wordt met € 12,50 extra orderkosten belast.

7.5

Rolbreedtes vanaf 180 cm, vrachtkosten op aanvraag.

7.6

Retourzendingen zonder voorafgaande kennisgeving worden niet in behandeling genomen.

7.7
		
		
		

De snijkosten van rollen tot 150 cm bedragen:
– eerste snede € 4,20
– elke vervolgsnede € 1,00
– snijdtolerantie + en − 2 mm.
Artikel 8 (betalingen)

8.1 Betalingen vinden plaats in de overeengekomen valuta binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij
		 uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald en zonder aftrek en / of enige verrekening.
8.2 Zodra de Koper weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zijn verplichtingen niet, geheel
		danwel gedeeltelijk, niet tijdig of niet deugdelijk zal kunnen nakomen, geeft hij hiervan onmiddellijk
		 schriftelijk bericht aan de Verkoper onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding
		 van de niet nakoming vormen.
8.3 Indien betaling niet is geschied binnen de overeengekomen termijn of binnen 30 dagen na factuur		 datum is de Koper zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst in verzuim.
8.4 In het geval van de Koper de facturen niet tijdig voldoet, is de Koper met ingang van de verval		 datum van de factuur een rente van 1% per maand verschuldigd over het te vorderen factuur		 bedrag. Daarenboven komen de kosten welke de Verkoper maakt indien de vordering uithanden
		 wordt gegeven, geheel ten laste van de Koper en deze kosten bedragen minimaal 10 % van de
		openstaande factuur.
8.5 In geval van lid 4 is de Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, verdere leveringen te
		 staken of op te schorten.
8.6 Iedere betaling door de Koper strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en
		daarna van de opeisbare facturen, welke het langst openstaan al vermeld de Koper dat de voldoening
		 betrekking heeft op een ander factuur.
8.7

Indien de Koper in gebreke blijft met betalen, is direct de gehele vordering opeisbaar.
Artikel 9 (eigendomsvoorbehoud)

9.1
		
		
		
		

De Verkoper behoudt zich de eigendom van de door de Verkoper aan de Koper geleverde en nog
te leveren goederen voor, totdat de Koper volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen
voor alle door de Verkoper krachtens de betreffende overeenkomst tussen de Verkoper en de
Koper geleverde of te leveren goederen of tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden en aan
alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

9.2 De Koper is verplicht om de goederen zorgvuldig te behandelen. Voor zover er onderhouds- en
		 inspectie-inspanningen noodzakelijk zijn, dient de Koper deze op eigen kosten en met regelmatig
		 tussenpozen te verrichten. De Koper is tevens gehouden om de zaken waarop een eigendoms		voorbehoud rust tegen diefstal, schade of verlies adequaat en voor zijn eigen rekening te verzekeren.
9.3 De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de goederen te ver		 panden, noch deze te bezwaren. De Koper is verplicht om de Verkoper per omgaande op de
		 hoogte te stellen, ingeval derden rechten op de door de Verkoper geleverde goederen doen gelden
		 of de Koper er kennis van heeft dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde goederen te
		 doen gelden. Evenzo is de Koper verplicht de Verkoper per omgaande op de hoogte te stellen,
		 indien de goederen beschadigd raken of onherstelbaar vernield dan wel vernietigd zijn. De Koper
		 dient de Verkoper voorts per ommegaande te informeren over wijzigingen met betrekking tot de
		bezit- en eigendomsverhoudingen van de goederen alsmede over wijziging van zijn vestigingsplaats.
9.4 Indien de Koper in strijd met de bepalingen van de overeenkomst handelt – met name in geval van
		 achterstallige betalingen of bij het anderszins niet nakomen van zijn verplichtingen – heeft de Ver		koper het recht de overeenkomst te ontbinden en te eisen dat de goederen worden teruggegeven.
		 In de relatie tot de Koper geldt het feit dat de Verkoper het eigendomsvoorbehoud inroept niet
		 als ontbinding van de overeenkomst. De Koper machtigt de Verkoper reeds nu onherroepelijk om
		 ter terugname van de geleverde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, de terreinen
		 en / of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende goederen zich bevinden. Alle kosten van de
Verkoper in verband met het terughalen van de geleverde goederen komen voor rekening van
		 de Koper. Terugname van goederen vormt evenmin een beëindiging van de overeenkomst indien
		 de Verkoper achteraf instemt met betaling in gedeelten.
9.5 De Koper heeft het recht om de goederen in het normale zakelijke verkeer door te verkopen op zijn
		 eigen naam, maar slechts als lasthebber van de Verkoper en voor rekening van de Verkoper. Nu al
worden ter hoogte van het factuurbedrag vorderingen van de Koper op zijn afnemer(s) aan
		de Verkoper overgedragen indien de Koper achterloopt met zijn betalingen. De Verkoper is gerechtigd
		 afnemer(s) van de Koper op de hoogte te brengen van de overdracht van de vorderingen wanneer
		de Koper achterloopt met zijn betalingen of de Verkoper van mening is dat de Koper geen verhaal biedt.

		 Bovendien dient de Koper de Verkoper alle noodzakelijk informatie en documenten ter
		 beschikking te stellen, die de Verkoper nodig heeft om haar rechten rechtstreeks te (kunnen) doen
		gelden.
9.6
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

De bewerking en verwerking van de goederen door de Koper vindt steeds in naam en opdracht
van de Verkoper plaats. Indien de Koper mede uit de door de Verkoper geleverde goederen een
nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die de Verkoper voor zich zelf als eigenaar doet vormen en
houdt de Koper die zaak voor de Verkoper, totdat de Koper aan al zijn verplichtingen jegens de
Verkoper als bedoeld in artikel 9.1 heeft voldaan. Vindt er echter geen vorming van een nieuwe
zaak plaats, maar een verwerking of vermenging in combinatie met andere, de Verkoper niet
toebehorende goederen, dan verwerft de Verkoper de mede-eigendom in de nieuwe goederen,
waarbij het aandeel van de Verkoper gerelateerd is aan de verhouding tussen de factuurwaarde
van de door de Verkoper geleverde goederen en de factuurwaarde van de overige verwerkte of
vermengde goederen. Ingeval er geen sprake is van een dergelijke verwerking of vermenging,
dan wordt er geacht een nieuw zaak te zijn gevormd met het geval als in de tweede volzin van
deze paragraaf 9.6 bedoeld.

9.7
		
		
		
		
		
		

Indien er naar oordeel van de Verkoper gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Koper zijn
verplichtingen jegens de Verkoper niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen is de Koper verplicht
om, op eerste verzoek van de Verkoper, terstond en in de door de Verkoper gewenste vorm genoegzame zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen of
de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. Indien de Koper binnen zeven dagen na ont
vangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming, met name zoals in dit artikel 9 bedoeld, terstond in.
Artikel 10 (deelleveringen)

10.1 Wanneer de levering in gedeelten zal geschieden, wordt iedere deellevering als een aparte overe		 enkomst beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.
10.2 Betaling van iedere deellevering vindt derhalve plaats vinnen 30 dagen na factuurdatum.
10.3 In geval van deelleveringen is de Koper verplicht iedere deellevering afzonderlijk en terstond te
		aanvaarden.
10.4 Bij niet nakoming door de Koper van zijn verplichtingen bij een deellevering, betaling daaronder
		 begrepen, heeft de Verkoper het recht verdere leveringen op te schorten, de overeenkomst geheel
		 of gedeeltelijk te ontbinden danwel schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11 (reclame)
11.1 Indien de geleverde goederen niet beantwoorden aan de eisen van de overeenkomst, heeft de
		 Koper het recht alsnog deugdelijke nakoming van de overeenkomst door de Verkoper te vorderen,
		 hierna te nomen reclame.
11.2
		
		
		
		
		
		
		

De Koper dient een gebrek dat hij ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken onder opgave
van zijn factuurnummer, naam van het product, afmeting, chargenummer, hoeveelheid materiaal
en beschrijving van het gebrek onverwijld schriftelijk aan de Verkoper kenbaar te maken; indien
het voorgaande niet in acht wordt genomen leidt dit tot verval van de rechten van de Koper.
Hetzelfde geldt indien de Koper op een later moment een gebrek ontdekt of redelijkerwijs had
kunnen ontdekken. De Koper draagt de volledige bewijslast voor elke claim jegens de Verkoper
wegens een gebrekkig product, in bijzonder voor de gebreken zelf, voor het tijdstip van het vast
stellen van het gebrek en voor de tijdigheid van het indienen van de klacht.

11.3 Geringe afwijkingen in formaat, kleur, kwaliteit, statinage, symmetrie, hardheid en kleefrand
		 geven geen reden tot afkeuring van de order en evenmin tot reclame.
11.4 Bij de beoordeling van een levering moet voor de vraag of gereclameerd kan worden, worden
		 uitgegaan van de gemiddelde kwaliteit van de levering. De Koper kan de levering niet afkeuren of
		 reclameren indien slechts een klein gedeelte van de levering van het verwachte kwaliteitsniveau
		afwijkt.
11.5 Het recht van reclame geldt niet voor geleverde goederen welke geheel danwel gedeeltelijk in
		 gebruik zijn genomen, bewerkt of verwerkt zijn, danwel aan derden zijn doorgeleverd.
11.6 Het recht van reclame geeft geen recht op weigering van het gedeelte van de levering dat geen
		 manco's vertoont en geeft de Koper niet de bevoegdheid de betalingsverplichting op te schorten.
11.7 Gereclameerde goederen wordt slecht teruggenomen indien deze in goede staat verkeren en ver		 pakt zijn in de originele verpakking.
11.8 Het recht van reclame geeft de Koper geen recht tot opschorten van de betalingsverplichting.
11.9 Indien de Verkoper achteraf in verband met herstelwerkzaamheden meerkosten maakt door de
		aflevering op een andere plaats dan de vestiging van de Koper, met name transport-, tol-, arbeids- en
		 materiaalkosten, dan komen deze meerkosten voor de rekening van de Koper. Het voorgaande is
		 niet van toepassing indien de verzending van het product valt binnen de afgesproken gebruik van
		het product.
Artikel 12 (garantie)
12.1 Bij de verkoop van producten garandeert de Verkoper de deugdelijkheid en goede kwaliteit van
		 de geleverde producten gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van
		levering.
12.2 De garantie genoemd in voorgaand lid geldt slechts indien de Koper bewijst dat de ondeugde		 lijkheid is ontstaan gedurende de garantietermijn en uitsluitend het gevolg is van ondeugdelijkheid

		 of onveiligheid van materiaal, fabricage of uitvoering en geldt niet indien de ondeugdelijkheid het
		 gevolg is van natuurlijke slijtage en/of ondeskundig gebruik.
12.3 Op grond van de garantie in dit artikel is de Verkoper slechts gehouden tot reparatie van de pro		 ducten en/of vervanging van de ingestuurde delen waarbij de ingestuurde delen in het eigendom
		 van de Verkoper overgaan en de oorspronkelijke garantietermijn gehandhaafd blijft.
12.4 Vorderingen op de Verkoper in verband met de levering van goederen verjaren na 1 (één) jaar na
		 aflevering van de betreffende goederen.
Artikel 13 (risico overgang en transport)
13.1 De goederen zijn voor risico van de Koper vanaf het moment dat zij het magazijn of de fabriek van
		 de Verkoper verlaten.
13.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het
		 transport van verkochte of te vervangen goederen.
13.3 Gedurende het transport in welke verband dan ook zijn de goederen niet verzekerd tegen schade.
13.4 Op verzoek en voor rekening van de Koper kan een transportverzekering worden gesloten.
Artikel 14 (aansprakelijk)
14.1
		
		
		
.
14.2
		
		

De Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook, geleden door
de Koper, als gevolg van vertraging in de levering danwel als gevolg van ondeugdelijke levering
behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld bij de Verkoper zelf of de wettelijke
vertegenwoordiger van de Verkoper.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade,
schade van derden en / of gederfde winst behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld
bij de Verkoper zelf of de wettelijke vertegenwoordiger van de Verkoper.

14.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die door de Koper en/of derden wordt geleden welke
		 direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer de Verkoper als produ		 cent moet worden beschouwd in de zin van artikel 185 boek 6 BW en de leden 1 a t / m f van dat
		 artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek
		6 BW.
14.4
		
		
		
		
		

Nu de Koper door het plaatsen van een order erkent dat de Verkoper hem de gelegenheid heeft
geboden uitvoerige proeven te nemen met het product, is de Verkoper indien het geleverde product niet beantwoordt aan het door de Koper beoogde doel waaronder begrepen zowel de toepassingsmogelijkheden als de kleefaard van het product, niet aansprakelijk voor direct of indirecte
schade welke het gevolg is van het gebruik van het product danwel van het niet voldoen van die
goederen aan het door de Koper beoogde doel.

14.5 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of door het verloren gaan van gegevens en / of
		 goederen van de Koper en/of derden welke aan hem zijn toevertrouwd tenzij sprake is van opzet
		 of grove schuld van de Verkoper of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
14.6
		
		
		

Ongeacht hetgeen is overeengekomen is de Verkoper uit welke hoofde dan ook in geen geval
verder aansprakelijk dan tot vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde van de leverantie en bij
levering in gedeelten de factuurwaarde van de deelleveringen, behoudens wanneer er nadere
specifieke garanties door Verkoper zijn verstrekt.
Artikel 15 (overmacht)

Overmacht van iedere aard, zoals onvoorzienbare bedrijfs-, verkeers-, of verzendstoringen, vuurschade,
overstromingen, onvoorzienbare productie-, energie-, grondstof- of hulpstofgebreken, stakingen, lockout, overheidsmaatregelen of andere oorzaken die buiten de macht van de presterende partij liggen,
die de verzending, afname of het gebruik beperkt, vertraagt, verhindert of waarbij het eisen tot nakoming als onredelijk wordt beschouwd, bevrijdt de Koper of de Verkoper voor de duur en omvang
van de overmacht van de verplichting tot levering of afname van de bestelling. Indien de Verkoper de
prestatie vanwege langdurige overmacht niet kan uitvoeren, zijn de Koper en de Verkoper gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden. Bij het gedeeltelijk of volledig ontbreken van leveringen van leveranciers
aan de Verkoper is de Verkoper niet verplicht de producten elders te betrekken. In het laatste geval is de
Verkoper gerechtigd de beschikbare producten van leveranciers zelf te gebruiken en naar eigen inzicht
te verdelen over verschillende kopers.
Artikel 16 (toepasselijk recht)
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 17 (bevoegde rechter)
Geschillen tussen partijen gerezen in verband met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter in de woonplaats van de Verkoper.

