ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
HEIJMUL PLUKKORVEN BV
Toepasselijkheid
Art. 1.
1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zowel
op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het
vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht geeft met deze afwijkingen van
de offerte in te stemmen.
5. Eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van de opdrachtgever binden Heijmul Plukkorven BV niet, tenzij deze
schriftelijk door Heijmul Plukkorven BV zijn aanvaard.

Wijzigingen
Art. 2.
1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen slechts van kracht
zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs
schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Annulering van de gehele of gedeeltelijke koopovereenkomst moet vóór afleverdatum schriftelijk ( per post, per fax of per email) plaatsvinden.
Bij annulering van de koopovereenkomst door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever Heijmul Plukkorven BV schadeloos
stellen voor alle kosten die Heijmul Plukkorven BV heeft moeten maken of nog moet maken als gevolg van aangegane
verplichtingen. Kosten die door opdrachtgever ingeval van annulering vergoedt moeten worden omvatten onder andere:
uitgevoerde werkzaamheden, afvoeren van niet bruikbare materialen, inkoopwaarde van voor Heijmul Plukkorven BV
overbodige materialen, kosten verband houden met het retourneren van ingekochte materialen, opslagkosten van de
materialen, alle direct aan deze opdracht toe te wijzen gemaakte kosten, evenals ook kosten die ontstaan voor het afkopen
van reeds aangegane verplichtingen. Opbrengsten die ontslaan door het annuleren van de opdracht worden in mindering
gebracht op de gemaakte kosten.
4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet
dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
5. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop
art. 17 van deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing is.

Kwaliteit en omschrijving
Art. 3.
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als
nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem de goederen te leveren, die:
a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking
zijn gesteld of zijn verstrekt;
c.
de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.
3. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs
niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
4. Reclames dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te geschieden binnen 8 dagen na verzending, c.q. het verrichten
van de diensten, bij de leverancier, bij gebreke waarvan het reclameren uit dien hoofde door de leverancier niet zal
behoeven te worden gehonoreerd.

Verpakking en verzending
Art. 4.
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich
daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging verzonden worden naar de
overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. De goederen
worden geleverd af magazijn verkoper. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. De koper is gehouden
zorg te dragen voor de transportverzekering en de kosten daarvan te voldoen.
3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, enz. ter beschikking
heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van het statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking
heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te
zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding
verschuldigd is.
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Opslag
Art. 5.
1. Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te
nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de
koper de goederen, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij
de koper bezorgd zijn.
2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke
daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending
gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Eigendomsovergang en risico
Art. 6.
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper
overgaan bij aflevering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten beeft voldaan of daarvoor
zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op
de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de
bezorging van goederen ingevolge art. 4, lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De
koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen
eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd
op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Tijdstip van levering
Art. 7.
De opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend. Bij overschrijding daarvan kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op
enigerlei vergoeding. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, lasten en
vrachten. In geval van verhoging van een en ander is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te wijzigen.

Overmacht
Art. 8.
1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is
verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijden van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst
verhinderd wordt aan zijn verplichtingen tot deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van
energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer,
en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de verkoper ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd
de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door
hem gemaakte kosten.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht
de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte
van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het
reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de
verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde
gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van
de resterende goederen.

Doorverkoop
Art. 9.
1. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren.
2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper, de verplichting te leggen, dat hij de goederen niet zal exporteren en er
zorg voor te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.
3. De koper is bij doorverkoop binnen Nederland niet bevoegd de goederen te verkopen en te leveren aan door de verkoper
aan te wijzen personen.
4. De koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die
de verkoper treft, en waaromtrent hij telkens tijdig van te voren de koper zal inlichten. Deze verkoop bevorderende
maatregelen kunnen o.m. betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op
handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde “display” in verkoopruimten van de koper, op inruilacties
enz.
5. De koper is “bevoegd” zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is niet
toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het fabrieksmerk van de verkoper niet meer in zijn geheel zichtbaar is.
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Garantie
Art. 10
1. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en
door de goederen, opgetreden tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is
van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte
gebruiksaanwijzing, of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat
goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
3. Elke vorm van breuk is uitgesloten van garantie.

Prijs en betaling
Art. 11.
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, indien schriftelijk overeengekomen ook: de kosten van de
verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.
2. De koper is verplicht de koopprijs te voldoen direct bij aflevering, c.q. direct bij voltooiing van de diensten, behoudens (een)
anders overeengekomen betalingstermijn(en). Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enige bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. De koper is verplicht de gehele koopsom te betalen, zonder inhouding van korting.
4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.Tenzij anders schriftelijk vastgelegd is geworden.
5. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht te zijn van rechtswege in verzuim.
Buitendien is alsdan de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te
beschouwen. Voorts heeft de leverancier, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper over het geheel
verschuldigde bedrag 1% rente per maand, in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag de algehele voldoening.
In dat geval is de koper voorts aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit
winstderving, transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.
6. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan
voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van bet factuurbedrag, met een minimum van EUR 50,00.
7. Levering is ex work tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.Zie art.4.2.
8. De koper die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de
koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

Aansprakelijkheid
Art. 12
1. Heijmul Plukkorven BV aanvaardt geen aansprakelijkheid, in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor aanspraken op
schadevergoeding, wegens vertraging bij de uitvoering van de opdracht, afwijzing van opdrachten, gederfde winst en
garantieclaims, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Heijmul Plukkorven BV. In dat
geval zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan de gefactureerde prijs van de geleverde goederen.
2. Onder geen enkel beding zal de aansprakelijkheid van Heijmul Plukkorven BV het bedrag van Euro 500.000 overschrijden
voor enerzijds enige feitelijke claim of aantijging van nalatigheid of voor enig product aansprakelijkheidsclaim.
3. Uitgezonderd uit respect voor de overledene of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Heijmul Plukkorven BV,
kan Heijmul Plukkorven BV niet aansprakelijk gesteld worden bij welk protest dan ook van de koper, of enige
geïmpliceerde garantie, condities of andere voorwaarden, of enige verplichting ten aanzien van de geldende wet, of onder
speciale voorwaarden van het contract, voor enige consequenties van verlies of beschadiging (door winstverlies of
anderzijds), kosten, uitgaven of andere claims van financiële tegemoetkoming c.q. compensatie ook al ligt de oorzaak bij
de nalatigheid van Heijmul Plukkorven BV, haar medewerkers of agenten of vertegenwoordigers of anderzijds, die ontstaan
zijn door of in verband staan met de levering van de goederen of de werking ervan of de doorverkoop van de goederen
door de koper, uitgezonderd het in de voorwaarden uitdrukkelijk omschrevene.
4. Heijmul Plukkorven BV kan ten aanzien van de koper niet aansprakelijk gesteld worden of van contractbreuk verdacht
worden, indien door enige vertraging in de uitlevering, of enige nalatigheid tot uitlevering, enige verplichting van Heijmul
Plukkorven BV in relatie tot de goederen, indien de vertraging of de nalatigheid buiten de aanneembare schuld van Heijmul
Plukkorven BV om plaatsvindt.Zonder het voorgaande te generaliseren, zal het volgende aangeschreven worden als
redenen voor vertraging of de nalatigheid buiten de aanneembare schuld van Heijmul Plukkorven BV om:
12.4.1 Natuurkrachten, explosie, overstroming, storm, vuur of ongeval;
12.4.2 Oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burger ongeregeldheden, rekwisitie;
12.4.3 Wet, beperkingen, voorschriften, verordening, verbod of maatregelen van welk soort ook, welke opgelegd wordt
door regering, parlementaire of plaatselijke wethandhaver;
12.4.4 Import of export voorschriften of embargo’s;
12.4.5 Stakingen, buitensluitingen of andere industriële acties of handelsonenigheden ( of het nu werknemers van Heijmul
Plukkorven BV zijn of van een derde partij);
12.4.6 Problemen in het verkrijgen van grondstoffen, werkkrachten, brandstof, onderdelen of machines;
12.4.7 Stremming elektriciteitsaanvoer of storing in machines.

Wettelijke vereisten
Art. 13.
1. De verkoper waarborgt niet, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging, dat het ontwerp, de samenstelling en de
kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van
kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.
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Ontbinding
Art. 14.
1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een
schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van
betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de
door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Schadevergoeding en controle bij doorverkoop
Art. 15.
1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9, verbeurd ten gunste van de verkoper een schadevergoeding
voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door de
partijen bij voorbaat gefixeerd op EUR 5.000,00 per transactie.
2. De verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, ten
einde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

Toepasselijk recht
Art. 16.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse
recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.

Bevoegd gerecht
Art. 17.
Bij eengeschil tussen partijen is respectievelijk de Kantonrechter te Sittard en de Arrondissementsrechtbank te Maastricht
bevoegd van dat geschil kennis te nemen.

Heijmul Plukkorven BV
Handelsstraat 33
6135 KK Sittard
Kvk. 14071391
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