SHEETLITE algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te
Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
Sheetlite BV, hierna te noemen: Sheetlite of Verkoper, sluit met haar wederpartij, hierna
te noemen: Koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de
diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door Sheetlite zijn verricht.
1.2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij
Sheetlite deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft
aanvaard.
1.3. Wanneer Koper is gevestigd buiten Nederland, stemt Koper er op voorhand mee in
dat de forum en rechtskeuze in deze algemene voorwaarden van kracht is.
1.4. Sheetlite is gerechtigd al haar rechten en plichten voortvloeiende uit de
overeenkomst over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren. Koper verklaart
zich, voor zover vereist, reeds nu voor alsdan daarmee akkoord. Het is Koper
daarentegen niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst aan een derde over te
dragen, anders dan na schriftelijke toestemming van Sheetlite.

2. Prijs
2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeboden zijn alle prijzen van de Verkoper “Af
Fabriek”, exclusief de BTW en eventuele andere belastingen, exclusief de kosten van de
verpakking, exclusief het transport en de afleveringskosten. “Af Fabriek” in deze
voorwaarden betekent de opslag van Sils te Apeldoorn.
2.2. Indien na de offerte, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst doch
voor levering van de zaken, er een wijziging optreedt in kostprijsbepalende factoren,
zoals maar niet gelimiteerd tot: grondstoffen en daarmee samenhangend de koers van
de euro, zaken die verkopen van een derde betreffen, lonen, overheidskosten en/of
vrachtkosten, dan is Verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Verkoper dient de koper daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte te
brengen met een onderbouwing van de gewijzigde prijs. De overeenkomst wordt
daarmee geacht te zijn ontbonden. Met voormeld schrijven wordt geacht een nieuwe
offerte te zijn gedaan.
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3. Betaling
3.1. Koper dient 50% van de koopsom te voldoen bij het plaatsen van de order en de
resterende 50% bij levering. Indien geen betaling als voornoemd heeft plaatsgevonden,
is Sheetlite gerechtigd eventuele leveringen op te schorten tot op het moment van
betaling en is Koper zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke
handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen de datum van de beoogde
levering. Koper is dan tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die worden
vastgesteld conform het besluit buitengerechtelijk incassokosten en die over de eerste €
2.500,00 zijn vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van
€ 40,00.
3.2. Koper is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem
met Sheetlite overeengekomen tarieven. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van
bedragen of vorderingen met hetgeen Koper aan Sheetlite verschuldigd is en Koper is
niet gerechtigd tot opschorting van betaling.

4. Levering en risico
4.1. De levering van de Goederen en de risico-overdracht zullen plaatsvinden bij de
opslag van Sils te Apeldoorn (“Af fabriek”), niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud
van de Verkoper.
4.2. Alle data door de Verkoper gespecificeerd voor levering van de goederen zijn te
beschouwen als een schatting. De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor elke
rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade, kosten, schadevergoedingen, onkosten
of vergoedingen die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door elke
vertraging in de levering van de goederen (zelfs wanneer deze te wijten is aan een fout
of nalatigheid van de Verkoper). Een vertraging zal aan de Koper evenmin het recht
geven de overeenkomst te herroepen of te beëindigen, behalve wanneer deze vertraging
een periode van 3 (drie) maanden overschrijdt.
4.3. Tenzij anders overeengekomen zal de Koper op de plaats van levering van de
goederen en voor eigen rekening zorgen voor een geschikt transportmiddel om de
goederen op te halen.
4.4. Wanneer, ongeacht de reden, de Koper de levering van de goederen weigert te
aanvaarden wanneer deze klaar zijn voor levering, of wanneer de Verkoper niet in staat
is de goederen tijdig te leveren omwille van het feit dat de Koper niet gezorgd heeft voor
de nodige instructies, documenten, vergunningen of toelatingen, zal, naar goeddunken
van de Verkoper:
(1) ofwel de Verkoper gemachtigd zijn eenzijdig en rechtmatig, volledig of
gedeeltelijk, de overeenkomst te beëindigen, onverminderd de schadeloosstelling
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aan de Verkoper, waarbij dergelijke oorzaken beschouwd worden als een
duidelijke tekortkoming van de Koper;
(2) ofwel de Verkoper de goederen kunnen opslaan tot op het ogenblik van
levering, waarbij alle hieraan verbonden onkosten en vergoedingen ten laste
zullen zijn van de Koper (met inbegrip van opslag en verzekering). In dat geval
zullen de goederen beschouwd worden als zijnde geleverd, waarbij het risico voor
de goederen zal worden overgedragen aan de Koper (met inbegrip van verlies of
schade als gevolg van nalatigheid van de Verkoper).
4.5. Wanneer de Verkoper aan de Koper een hoeveelheid goederen levert tot 10% meer
of minder dan de hoeveelheid die aanvaard was door de Verkoper, zal de Koper deze
goederen niet mogen weigeren omwille van het teveel of het tekort en zal hij voor deze
goederen het pro rata bedrag van de overeenkomst betalen.

5. Waarborg
5.1 De Verkoper waarborgt dat de goederen zullen overeenstemmen met hun specificatie
op het ogenblik van hun levering en dat ze geen defecten zullen vertonen inzake
materiaal

of

afwerking

gedurende

de

garantieperiode

van

het

product,

zoals

gespecificeerd in de catalogi van de Verkoper en/of op de garantiebewijzen van de
goederen, gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden volgend op de datum waarop
de goederen werden geleverd.
5.2. Bovenstaande waarborg is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
(1) de Koper stelt Verkoper binnen de 2 (twee) kalenderdagen volgend op de dag dat de
Koper het defect vaststelt of had moeten vaststellen, schriftelijk in kennis van het defect;
(2) de Verkoper wordt een redelijke mogelijkheid geboden na ontvangst van het bericht
om deze goederen te onderzoeken en de Koper zal de goederen terugsturen naar een
door Verkoper op te geven locatie, op de kosten van de Verkoper, zodat het onderzoek
daar kan plaatsvinden; (3) de Verkoper zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot
enig defect aan de goederen dat blijkt uit een tekening, ontwerp of specificatie
aangeleverd door de Koper; en/of wanneer de Koper nog verder gebruikmaakt van de
goederen nadat een defect werd geconstateerd; en of dat het gevolg is van normale
slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet
opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke) richtlijnen van de Verkoper aangaande
opslag, installatie, indienststelling, gebruik of herstelling van de goederen zonder
schriftelijke toestemming van de Verkoper; en/of wanneer de totale prijs van de
goederen niet betaald is tegen de uiterste betaaldatum; (4) De bovenstaande waarborg
is slechts van toepassing indien en voor zover die wordt gedekt door een waarborg of
garantie die gegeven wordt door de fabrikant aan de Verkoper.
5.3 Wanneer de Koper de Verkoper niet in kennis stelt binnen de termijn in Clausule 5.2
(1), zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor dergelijk defect of storing en zal de
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Koper de prijs dienen te betalen alsof de goederen werden geleverd in overeenstemming
met hun specificatie.
5.4 Conform Clausule 5.2 en 5.3, wanneer Verkoper oordeelt dat het defect gedekt wordt
door de waarborg in Clausule 5.1, zal hij ofwel de defecte goederen (of het defecte
onderdeel) vervangen of herstellen of de prijs van deze goederen terugstorten tegen de
pro rata contractprijs, op voorwaarde dat, wanneer de Verkoper dit wenst, de Koper deze
goederen of het defecte onderdeel van deze goederen terugstuurt naar de Verkoper.
5.5 Goederen die door de Koper worden teruggestuurd naar de Verkoper als zijnde
defect, maar die na inspectie in goede staat worden bevonden, zullen op kosten van
Koper worden teruggestuurd naar de Koper.
5.6 De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade, verwonding of kosten die
het gevolg zijn van een defect aan de goederen (ongeacht of dit defect te wijten is aan
nalatigheid of niet nakoming van de verplichtingen vanwege de Verkoper) en in het
bijzonder zal hij niet aansprakelijk zijn voor de kosten van geleverde arbeid, elke
gevolgschade of uitgaven of elke winstderving of aansprakelijkheid ten opzichte van
derden die ten laste valt van de Koper als gevolg van dergelijk defect.
5.7 Behoudens zoals voorzien in Clausule 5.1 en 5.4, zijn alle garanties en waarborgen
(o.a. met betrekking tot de kwaliteit, de beschrijving van de goederen of hun
geschiktheid voor een bepaald doel of met betrekking tot slijtage of het gebruik ervan
onder alle omstandigheden, al dan niet bekend- of kenbaar gemaakt door de Verkoper),
bij deze uitgesloten.

6. Klachten
6.1. Indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst voldoen, waartoe ook te
rekenen de aantallen te leveren zaken, is de koper gehouden terstond bij aflevering te
reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen op het bij ontvangst te
ondertekenen vervoersdocument. Klachten betreffende gebreken dienen plaats te vinden
terstond nadat de koper deze gebreken heeft waargenomen of redelijkerwijs had moeten
waarnemen, doch uiterlijk twee weken na aflevering.
6.2 Indien de koper tijdig heeft gereclameerd en aantoont dat het gebrek bij aflevering
reeds bestond, dan is Sheetlite er slechts toe gehouden een vervangende partij te
leveren.

7. Rechtskeuze
7.1. Op de overeenkomsten tussen Koper en Sheetlite is Nederlands recht van
toepassing.
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7.2. Alle geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen Sheetlite en Koper,
zullen uitsluitend aan de arrondissementsrechtbank te 's - Gravenhage ter beslechting
worden voorgelegd.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Vanaf het tijdstip waarop Verkoper de zaken bestemt ter uitvoering van de
overeenkomst en ter beschikking stelt van de Koper, zijn deze voor het risico van de
Koper.
8.2 Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper op een wijze als
bedoeld in artikel 3:92 lid 1 BW, totdat de Koper de koopprijs, alsmede enige andere
vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan.
8.3 Koper is gerechtigd de in eigendom van Verkoper zijnde zaken aan derden te
verkopen en te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

9. Ontbinding
9.1. Verkoper is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is
verschuldigd, de overeenkomst, daaruit voortvloeiende verbintenissen en alle andere
bestaande overeenkomsten tussen partijen, zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde zaken terug te nemen indien:
a.

de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander
bedrag dat hij aan Verkoper is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook en
koper niet binnen veertien (14) dagen nadat hij schriftelijk gemaand is tot
betaling, alsnog tot betaling overgaat;

b.

de koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard, of beslag wordt gelegd door derden, of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest.

9.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst als hiervoor bedoeld, wordt elke
vordering die Verkoper op koper heeft uit welke hoofde dan ook, terstond in zijn geheel
opeisbaar, eventueel verhoogd met de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke
incassokosten.
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