
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Zoals d.d. 30 november 1982 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 768. 

 

Van der Vliet Zeist B.V., 

gevestigd te Zeist aan de Huis ter Heideweg 11 

 

Artikel 1. - Algemeen 

a. Al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen, geschieden op onderstaande voorwaarden. Door het plaatsen van een order verklaren 

kopers deze voorwaarden te kennen en te accepteren. 

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover deze schriftelijk door ons zijn aanvaard. Zodanige door 

ons aanvaarde bedingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben. 

c. Mocht de koper algemene voorwaarden van toepassing wensen te verklaren, die afwijken van de onderhavige, dan zullen in geval 

van strijd de onderhavige voorrang hebben. 

 

Artikel 2. - Aanbiedingen en overeenkomst 

a. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, periodieke opgaven van voorraden en levertijden zijn vrijblijvend. 

b. Door kopers schriftelijk of telefonisch afgegeven orders binden ons slechts wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd of 

wanneer door ons met de uitvoering daarvan een begin is gemaakt. 

c. Wij behouden ons het recht voor een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien naar 

ons oordeel van een genoegzame kredietwaardigheid van de koper niet is gebleken; zonder dat wij gehouden zijn tot nakoming en/of 

schadevergoeding. 

 

Artikel 3. - Levering en transport 

a. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering afgegeven. Wij nemen ten aanzien van de levertijd geen enkele 

garantie op ons; niet tijdige levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of het (doen) ontbinden van de koop. 

b. Levertijden gaan in, indien en zodra de levertijd door ons is bevestigd, wij alle door de koper terzake van de overeenkomst te 

verschaffen goederen, bescheiden en gegevens hebben ontvangen en de door koper verschuldigde vooruitbetaling, indien deze door 

ons is verlangd, door ons is ontvangen. 

c. Levering geschiedt franco; het transport wordt door verkoper zelf verzorgd. De koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen 

en onmiddellijk te lossen. Bij ontvangst van de goederen dient de koper controle uit te oefenen en desgewenst bij verkoper te 

reclameren binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst van de goederen. Blijft de koper in gebreke, dan komen de daardoor ontstane 

kosten/lasten geheel voor zijn rekening. 

 

Artikel 4. - Proefleveringen 

a. Van een proeflevering is sprake wanneer en voorzover de desbetreffende factuur zulks uitdrukkelijk aangeeft. 

b. Indien de op proef geleverde goederen niet binnen 14 dagen na ontvangst door de koper zijn geretourneerd, worden zij geacht te zijn 

gekocht en geleverd met ingang van de dag van ontvangst der goederen. De kosten van eventuele retourzending zijn voor rekening 

van de verkoper. Verkoper zal de koper, die de goederen heeft besteld en ontvangen, doch deze goederen binnen de sub. b. 

omschreven termijn heeft geretourneerd, crediteren voor de aldus retour ontvangen goederen, mits onbeschadigd en voorzover het 

gebruiksgoederen betreft, in de oorspronkelijke en onaangebroken verpakking. 

 

Artikel 5. - Prijzen 

a. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. 

b. Indien na het tot standkomen van een overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabrikaten, lonen, premies, 

vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, zijn 

wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zonder dat de koper hieraan het recht kan ontlenen de overeenkomst te 

(doen) ontbinden. 

 

Artikel 6. - Betaling 

a. Alle betalingen dienen op een door ons aan te wijzen bank-/ girorekening plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder 

enige korting of compensatie. 

b. Wij zijn gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het orderbedrag te vorderen. 

c. In geval van late betaling wordt de koper van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, over de door hem 

verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 2% per maand, respectievelijk gedeelte van de maand, vanaf de vervaldatum. 

d. Indien wij onze vordering ter incassering uit handen hebben gegeven, is de koper ons door het enkele feit van niet-tijdige betaling, 

zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van 15% 

van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 68,07. Deze boete is verschuldigd onverminderd een veroordeling van de 

koper in de kosten van enige gerechtelijke procedure. 

e. Indien de koper enige van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, surséance van betaling of diens faillissement 

wordt aangevraagd, in geval van stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijziging in zijn financiële 

omstandigheden, wordt het totale orderbedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot 

termijnbetalingen - terstond opeisbaar onverminderd ons recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. 

elke overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en 

onverminderd onze rechten op schadevergoeding. 

 

Artikel 7. - Eigendomsvoorbehoud 

a. Tot aan de volledige betaling van al hetgeen wij uit welken hoofde ook van de koper te vorderen hebben, blijven wij eigenaar van de 

verkochte en geleverde goederen, voorzover zij niet zijn verwerkt of aan derden doorgeleverd. 



b. Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden is de koper niet bevoegd de goederen te verpanden of als zekerheid in de ruimste zin 

voor derden te doen dienen. Evenmin is de koper bevoegd de goederen te verwerken of de eigendom daarvan over te dragen, ze te 

verhuren of in bruikleen te verschaffen, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of normale bestemming der goederen. 

c. Zolang de geleverde goederen overeenkomstig het eigendomsvoorbehoud ons eigendom zijn, is de koper aansprakelijk voor alle 

schade aan of door die goederen ontstaan. Tot het tijdstip van volledige betaling is de koper verplicht de geleverde goederen tegen 

brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren. De koper wordt geacht 

zijn rechten voortvloeiende uit deze verzekering tot het tijdstip van volledige betaling aan ons te hebben gecedeerd. Op eerste 

aanmaning toont koper ons de betreffende polis en premiekwitanties. 

d. In geval van niet tijdige betaling door koper hebben wij het recht de verkochte goederen zonder sommatie of ingebrekestelling terug 

te nemen. 

 

Artikel 8. - Garantie 

a. Wij garanderen het geleverde uitsluitend indien en voorzover enige (verborgen) gebreken het rechtstreeks gevolg is van materiaal- 

en/of constructiefouten en zodanige gebreken binnen 12 maanden na factuurdatum ons ter kennis is gebracht. De garantie betreft 

slechts de onderdelen als boven omschreven en omvat niet tevens een vergoeding voor arbeidsloon en/of andere kosten. Deze worden 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

b. Herstel of vervanging op grond van garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantie-termijn. 

c. Mocht koper gedurende de garantie-termijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van ons laten verrichten, dan wel niet aan enige betalingsverplichting voldoen, dan vervalt onze garantie-verplichting. 

 

Artikel 9. - Retourzendingen en reclames 

a. Retourzendingen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden niet geaccepteerd. Nemen wij retourgezonden 

goederen desondanks toch in ontvangst, dan geschiedt dit voor rekening en risico van de koper; de zending wordt voor rekening en 

risico van de koper opgeslagen en te zijner beschikking gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele 

reclames kan worden afgeleid. 

b. Retourzending met onze toestemming dient plaats te vinden volgens door ons af te geven transportinstructies, vergezeld van de 

schriftelijke reclame. 

c. Reclames over de kwaliteit van geleverde goederen, eventuele vergissingen bij de samenstelling van de zending of de facturen, 

moeten om geldig te zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q. de facturen met een uitvoerige schriftelijke omschrijving 

van de klacht en altijd onder vermelding van datum en nummer van de betreffende factuur bij ons worden ingediend. 

d. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging, zijn slechts geldig, 

indien wij in staat worden gesteld de geleverde goederen in originele staat en verpakking te controleren. 

e. Reclames terzake van verborgen gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk geldend worden gemaakt binnen 8 dagen nadat het gebrek 

aan koper is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken, onder vermelding van factuurdatum en nummer. 

f. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame gegrond is, zullen wij naar onze keuze, de 

betreffende goederen of onderdelen of een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde 

goederen, waarop de reclame betrekking heeft, met dien verstande dat eventuele voorrij- en loonkosten aan de koper in rekening 

zullen worden gebracht conform ons alsdan geldende buitendiensttarief. 

g. Tot verdere schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade zijn wij niet gehouden. 

h. Met betrekking tot reclames wordt iedere deellevering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. 

 

Artikel 10. - Overmacht 

a. Onder overmachtssituaties worden ondermeer aangemerkt: (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, epidemieën, brand en 

andere storingen in ons bedrijf of dat van derde leveranciers; vertraagde levering of in gebreke zijn c.q. blijven van derde leveran-

ciers met betrekking tot door ons bestelde materialen, grondstoffen e.d.; transportmoeilijkheden, werkstakingen, uitsluiting; diefstal 

uit onze magazijnen of bedrijven, al of niet met braak, waaronder begrepen ontvreemding, beschadiging of verlies bij of tijdens 

transport en soortgelijke situaties en gebeurtenissen, alsmede elke situatie waardoor de normale gang in ons bedrijf wordt belem-

merd, ten gevolge waarvan een (stipte) nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verlangd. 

b. Alle overmachtssituaties geven ons het recht naar onze keuze de overeenkomst volledig of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te 

annuleren of te schorsen, gedurende de tijd dat de overmachtssituatie voortduurt, zonder dat wij enige schadevergoeding 

verschuldigd zijn. 

 

Artikel 11. - Produktaansprakelijkheid 

 Hoewel de door ons te leveren goederen met gepaste zorgvuldigheid worden ingekocht, aanvaarden wij geen enkele aansprake-

lijkheid voor schade voor of aan koper of derden of goederen van dezen ontstaan, welke schade het gevolg mocht zijn van gebruik of 

werking van enig door ons geleverd goed, ook niet wanneer de schade het gevolg mocht zijn van enig gebrek aan het geleverde goed. 

 

Artikel 12. - Slotbepalingen 

a. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is, ongeacht de plaats van levering, uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding of overeenkomst, alsmede van eventuele nadere over-

eenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Utrecht, behoudens ons recht iedere zaak aanhangig te maken bij 

de Rechter die naar de gewone bevoegdheidsregels terzake bevoegd zou zijn. 

 


