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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V.
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDENNEDERLAND dossiernummer 30266434
1 Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.

Verkoper: Eerlijk Tropisch Hout B.V. gevestigd te Utrecht.

b.

Koper: Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan
wie Verkoper een aanbieding doet.

c.

aflevering: feitelijke aanbieding aan de Koper van de overeengekomen zaken.

2 Toepasselijkheid
2.1

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene
levering- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan
als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.2

Alle offertes van ETH zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van nadere
aanvaarding door ETH van de naar aanleiding van de offerte gedane bestelling of
order. ETH behoudt zich te allen tijde het recht voor om offertes in te trekken.

2.3

De overeenkomst komt slechts tot stand nadat ETH bestelling of order heeft
aanvaard.

2.4

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden
zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn
overeengekomen.

3 Prijzen
3.1

3.2

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Verkoper:
-

vermeld in Euro’s;

-

gebaseerd op aflevering “CIF”;

-

exclusief BTW.

Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van materiaalprijzen, en
grondstoffen, de prijs van onderdelen welke door derden worden betrokken,
lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten,
transportkosten of verzekeringspremies zijn voor risico van de Koper. In dat geval
heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 11,
hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

4 (Af)levering, leveringstijden en risico
4.1

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn,
waarbinnen de aflevering moet zijn verricht. De levertijd is vermoedelijk tenzij
een vaste levertijd is overeengekomen.

4.2

Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de Verkoper een nadere
termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de
oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van zes maanden.
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4.3

Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen
levertijd heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder dat Koper gerechtigd is tot enige
vergoeding van schade of kosten.

4.4

Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering op de in de offerte genoemde
bestemmingshaven.

4.5

Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de
eigendom op een ander tijdstip overgaat. Aflevering geschiedt op de wijze als in
4.4 vermeld.

4.6

Indien er gerede twijfel bij Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van
Koper, is Verkoper bevoegd de aflevering van zaken uit te stellen, totdat Koper
zekerheid van betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door
Verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Verkoper is gerechtigd
om bij te late afname door Koper opslagkosten in rekening te brengen ad 5% (vijf
procent) per week van het factuurbedrag, waarbij ook een gedeelte van een week
als een week wordt gerekend.

4.7

Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de
overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichting van de Koper te vorderen.

5 Inspectie en klachten
5.1

Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen)
inspecteren.

5.2

Koper dient bij aflevering terstond een afleveringsbewijs te ondertekenen.

5.3

Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden,
maat-verschillen.) worden geconstateerd, dient door Koper op het
ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door
Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering de Verkoper hiervan schriftelijk,
met ontvangstbevestiging, melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper
geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen. Een
afwijking in de geleverde zaken, betreffende de breedte en de dikte, is toegestaan
met 5% over- of ondermaat.

5.4

Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde
zaken, dan dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

5.5

Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 5.3 gestelde
termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf
het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen
zijn, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de zaken,
schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld.

5.6

Indien geen klacht heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 5.3 en 5.5
vermelde termijnen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft
Koper geen aanspraak ter zake meer jegens Verkoper.

5.7

Klachten geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

5.8

Koper moet Verkoper - voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden
verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig) werkdagen na de klacht - in
de gelegenheid stellen om gebreken aan de hand van geleverde zaken te
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vervangen. Indien de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn
bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht.
6 Garantie
6.1

Verkoper verbindt zich jegens Koper om hem de zaken te leveren in de
omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde)
offerte is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij
aflevering die eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder
gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is
voorzien.

6.2

Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de
bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en
onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

6.3

Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening - ook wanneer dit
betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal
door licht en gebruik van veredelingsmiddelen , welke uit technisch oogpunt
aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelusance,
sluiten het recht op garantie en\of schadevergoeding uit.

6.4

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie
gegeven tot 1 (een) jaar na datum aflevering.

7 Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1

In geval van toerekenbare niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming, is aan
de plicht van Verkoper tot vergoeding van schade volledig voldaan door de zaken
alsnog te leveren dan wel te vervangen. Het recht op vervanging komt Koper niet
toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

7.2

De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper is in
alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken
ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper
is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Verkoper verzekerd is tegen de
gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het
bedrag dat Verkoper van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt.

7.3

Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door
Verkoper aan Koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten
hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

8 Betaling
8.1

Betaling dient contant, via overschrijving of via elektronische betaling te geschieden
in gangbare Nederlands courant. Bij overeengekomen niet-contante betaling dient
de verschuldigde koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden
voldaan. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door
hem gestelde vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te
verrekenen.

8.2

Bij gebreke van tijdige betaling is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is
ETH gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval Koper naast het
dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de door
ETH geleden schade, waaronder de wettelijke rente ex. artikel 6:119a BW en alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

	
  

3

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V.

8.3

Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente
wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

8.4

Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet-betaalde
factuur, zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15
% van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van € 160.00 excl. btw
per factuur.

8.5

Bij gebreke van tijdige betaling is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle
met Koper lopende overeenkomsten te ontbinden of desgewenst de uitvoering op te
schorten tot die betaling is geschied en zal Verkoper voor de verdere levering
contante betaling kunnen eisen.

9 Eigendomsvoorbehoud
9.1

De eigendom van de door Verkoper aan Koper verkochte zaken gaat,
niettegenstaande de aflevering, pas over op de Koper, nadat deze al hetgeen hij
krachtens de betreffende overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal
worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen
de zaken vanaf de aflevering overeenkomstig artikel 4.4 juncto 4.5 voor risico van
Koper.

9.2

Zonder toestemming van Verkoper is Koper, zolang volledige betaling niet heeft
plaatsgevonden, niet bevoegd zaken aan derden te verpanden, te belenen, te
verhuren of de eigendom daarvan over te dragen anders dan:

9.3

-

in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn
faillissement; of

-

overeenkomstig de normale bestemming van de zaken.

Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen
voldoet, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of
definitief terug te nemen. Koper machtigt Verkoper hierbij om het terrein en/of
het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te
kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Verkoper per omgaande telefonisch
mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Verkopers
eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te
leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te bevestigen.

10 Overmacht
10.1

Indien Verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan leveren, heeft
hij het recht om de levering op te schorten. In dat geval is Koper niet gerechtigd
tot enigerlei schadevergoeding.

10.2

Indien door overmacht de aflevering meer dan 4 (vier) maanden vertraagd wordt,
zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Koper
heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding.

10.3

Van overmacht aan de zijde van Verkoper is in ieder geval sprake, indien
Verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar
verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te
voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van
energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper
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de benodigde materialen dan wel grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer,
bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken,
buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan.
11 Verzuim en ontbinding
11.1

De overeenkomst wordt in ieder geval ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst
na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of
door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent.

11.2

Door ontbinding worden de vordering van Verkoper op Koper onmiddellijk
opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Verkoper geleden
schade.

12 Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval waarin Koper in
het buitenland is gevestigd zijn eventueel van kracht zijnde internationale verdragen niet
van toepassing.
13 Bevoegde rechter
Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst en/of ter zake van het in deze
voorwaarden bepaalde tussen Verkoper en Koper zullen rijzen, zullen bij uitsluiting
worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij
Verkoper kiest voor de woonplaats - of vestigingsplaats - van Koper.
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