Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden E. van Gent Heftruck-Service B.V.
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 27 september 2002 onder nummer 2002/70
Artikel 1: Definities
Leverancier: E. van Gent Heftruck-Service BV, waarvan de hoofdvestiging is gevestigd aan de Buys Ballotstraat 5 te Wijchen;
Afnemer: iedere (potentiële) wederpartij van Leverancier.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomsten
strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten.
2. Deze voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voor
zover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval met het oog
waarop de afwijking is overeengekomen.
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
1. De door Leverancier uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Leverancier is
gerechtigd een vrijblijvende offerte of aanbieding te herroepen binnen drie (3) werkdagen na aanvaarding van deze offerte of aanbieding door Afnemer. In dat geval
komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. Iedere overeenkomst komt eerst tot stand door ondertekening van een overeenkomst onzerzijds of door
schriftelijke orderbevestiging.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties in onze offertes, fotografische opnamen en ons reclamemateriaal slechts een benaderende
beschrijving en zijn geheel vrijblijvend.
Artikel 4: Levering
1. Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties en is gerechtigd per deellevering betaling te verlangen.
2. Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat en de plaats die tussen
partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze voorwaarden geldt.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering
dient de Leverancier schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan de Leverancier een redelijke termijn worden gegund,
waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee (2) maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
4. De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het
begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien Leverancier voor de
uitvoering mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor
uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken.
Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing
of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra kosten die voor Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan,
voor rekening van Afnemer.
5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, vindt aflevering van de zaak door Leverancier aan Afnemer op het daartoe overeengekomen tijdstip
plaats bij die stalling of dat magazijn van Leverancier, die, respectievelijk dat, Leverancier aangeeft.
Artikel 5: Overmacht
1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat uitvoering van een overeenkomst voor Leverancier onmogelijk is of van Leverancier in
redelijkheid niet kan worden gevergd, heeft Leverancier het recht uitvoering van de door Leverancier te verrichten prestatie geheel of ten dele op te schorten voor een
door Leverancier te bepalen periode, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Leverancier jegens de Afnemer tot enige vergoeding
gehouden zal zijn. Indien in zodanig geval gedeeltelijke uitvoering van een order plaatsheeft, is de Afnemer een evenredig gedeelte van de totale koopprijs
verschuldigd.
2. Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die -al dan niet voorzienbaar- buiten zijn schuld de tijdige
nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen;
productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk; storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere
overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen; een en ander voor zover aan Leverancier met betrekking tot
die omstandigheden geen verwijt is te maken.
Artikel 6: Betaling en verzuim
1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Mocht deze termijn worden overschreden dan zal 2% kredietbeperkingstoeslag
verschuldigd zijn. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening. Iedere vermindering en/of gedeeltelijke betaling dient vooraf door
Leverancier te zijn aanvaard.
2. Leverancier behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling of genoegzame zekerheid te verlangen.
3. Tenzij Leverancier uitdrukkelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het
door Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.
4. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle vorderingen van Leverancier
op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft Leverancier het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat Afnemer aan alle opeisbare verplichtingen
heeft voldaan. Ingeval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse
schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Afnemer zijn de verplichtingen van Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5. Zodra de Afnemer in verzuim is, heeft Leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht Afnemer vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de
wettelijke rente plus 2%. Alle in redelijkheid door Leverancier gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede die ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte, komen vanaf dat moment voor rekening van Afnemer. Laatstbedoelde kosten zullen in elk geval gelijk zijn aan het incassotarief van
de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 114,-.
6. Een betaling van Afnemer wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die Leverancier in verband met
tekortschieten van Afnemer onder de overeenkomst heeft moeten maken en tenslotte op de oudst openstaande bedragen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de
Afnemer. Een en ander geldt voor zover Leverancier niet anders uitdrukkelijk bepaalt.
7. In geval van niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Afnemer van enige verplichting, welke voor hem uit met Leverancier gesloten overeenkomsten
mochten voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, of onder curatelenstelling van de Afnemer of stillegging of liquidatie van zijn
bedrijf, zal Leverancier steeds bevoegd zijn zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de Leverancier toekomende rechten en zonder dat een
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd de aanspraken op
schadevergoeding van Leverancier, terwijl Leverancier alsdan voorts bevoegd is andere met de betrokken Afnemer lopende transacties, onder gelijke voorwaarden te
ontbinden. Elke ontbinding heeft steeds de onmiddellijke opeisbaarheid van al het aan Leverancier verschuldigde ten gevolge.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor schade, die Afnemer lijdt als gevolg van een gebeurtenis die rechtens aan Leverancier is toe te
rekenen, gelden de volgende bepalingen:
a. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitende gevolg is van een aan Leverancier toe te rekenen
tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Leverancier verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in
de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
- niet in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren.

- Leverancier is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de installatie of inbedrijfstelling van geleverde zaken
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover
Leverancier daarvoor verzekerd is.
- de door Leverancier te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door Afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Afnemer
geleden schade.
b. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken, gereedschappen en materialen van Leverancier zodra
deze zich bij Afnemer bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een Leverancier toe te rekenen tekortkoming.
c. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Leverancier is
toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is
getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.
d. Indien Leverancier door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens ook in de verhouding tot Afnemer op enigerlei
wijze aan Leverancier is toe te rekenen, vrijwaart Afnemer Leverancier tegen de aanspraken van de derde, voor zover Leverancier aan de derde meer
schadevergoeding moet betalen dan hij aan Afnemer zou moeten uitbetalen, indien Afnemer Leverancier voor zijn eigen schade zou hebben aangesproken.
e. Indien Afnemer Leverancier op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan
Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
f. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande
verplichtingen van Leverancier.
Artikel 8: Risico- en eigendomsovergang
1. Het risico van een door Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Leverancier en
Afnemer geldende tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer
over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking met de zaak moet
maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.
2. Ook indien Leverancier zich tot het verschaffen van eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks de aflevering de eigendom van de zaak bij Leverancier,
totdat Leverancier van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en
diensten en wegens het tekortschieten in de voldoening van hetgeen Afnemer deswege aan Leverancier verschuldigd is.
3. Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Afnemer mag echter die
zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten.
4. Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst, is Leverancier gerechtigd geleverde zaken, waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of bij derden, die de zaak voor de
Afnemer houden, weg te halen of te doen weghalen. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de zaken komen geheel voor rekening van
Afnemer. Hetgeen Leverancier nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen zaken voor Leverancier in het economisch
verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die zaken overeengekomen prijs.
5. De Afnemer is verplicht om op ons eerste verzoek:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal, alsmede de polis
van deze verzekering aan ons ter inzage te geven.
b. alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan ons te verpanden op de wijze als door de wet
is voorgeschreven.
c. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom.
d. op andere manieren medewerking te verlenen aan de redelijke maatregelen, die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen
treffen, welke de Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Artikel 9: Garantie
1. Leverancier biedt op onderdelen van nieuw verkochte zaken gedurende 12 maanden garantie.
2. Leverancier biedt op gerepareerde onderdelen na opgedragen montage-, herstel en/of onderhoudswerkzaamheden en op los verkochte onderdelen gedurende een
periode van 3 maanden garantie, te rekenen vanaf het tijdstip van het gereed komen van de werkzaamheden.
3. In bovengenoemde garantie zijn niet begrepen de te maken kosten voor arbeidsloon, transport en eventuele inhuur van een vervangende machine.
4. Op elektrische en elektronische onderdelen wordt geen garantie geboden en is ook inruilen dientengevolge niet mogelijk.
5. De garantie geldt slechts indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor
genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
6. Na aflevering van goederen of na mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de zaken
en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en
deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken, die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of
die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen tien (10) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld,
kan Afnemer tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.
7. Tekorten of gebreken, waarvan bij de in artikel 9 lid 6 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken,
die bij de in artikel 9 lid 6 bedoelde controle niet had kunnen worden ontdekt maar binnen 3 maanden na aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog aan het
licht treden en binnen vijf (5) werkdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk ongedaan maken door
aanvulling –naar keuze van Leverancier- herstel of vervanging. Voor zover hierna in artikel 9 lid 8 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor
rekening van Leverancier.
8. Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:
a. Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe
vereiste medewerking.
b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De zaken reizen naar en van die plaats voor rekening en
risico van Afnemer.
c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor
rekening van de Afnemer.
d. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Leverancier.
e. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot zaken, die Leverancier van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Leverancier
door derden heeft doen uitvoeren, dan –onverminderd het in artikel 9 lid 1 en 2 bepaalde- geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de
derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
f. Afnemer heeft geen recht jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage,
van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of verbruik overeenkomstig de bestemming.
g. Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
h. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afnemer ook
na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
Artikel 10: Verkoop met inruil
1. Indien bij de verkoop van een nieuwe machine/truck tegen inruil van een gebruikte machine/truck de Afnemer in afwachting van de levering van het nieuwe
gekochte het oude blijft gebruiken, wordt laatstbedoelde zaak eerst eigendom van Leverancier nadat de feitelijke levering daarvan aan Leverancier heeft
plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van
verlies, voor rekening en risico van de Afnemer.
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter in Arnhem.

