Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Jacob Bakker IJzerhandel B.V.,
gevestigd te Enschede, KvK 06067055, hierna te noemen: verkoper.
Algemeen: Waar hierna wordt gesproken van “koper” wordt hieronder mede verstaan:
“aspirant-koper”, “opdrachtgever”, of “aspirant-opdrachtgever”.
Totstandkoming overeenkomst
1.

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.
Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers of tussenpersonen van verkoper binden
de verkoper eerst na schriftelijke bevestiging daarvan.
3.
Wij behouden ons het recht voor de kosten van offertes, adviezen en andere
werkzaamheden, die op aanvraag geschieden van verkoper bij deze in rekeníng te brengen indien er
geen (koop)overeenkomst verband houdende met bovengemelde offertes en adviezen tot stand
komt.
4.
Een door ons bij offerte of in de orderbevestiging opgegeven levertijd houdt voor ons geen
verplichting in binnen die levertijd te leveren, tenzij de opgegeven levertijd door ons als
onvoorwaardelijk is gegarandeerd en behoudens vertragingen, die niet te wijten zijn aan de schuld
van verkoper of zijn ondergeschikten.
Prijzen
5.
Onze offertes en koopovereenkomsten vinden plaats op basis van prijzen en
omstandigheden, zoals deze ten tijde van de offerte of koopovereenkomst zijn.
Tenzij expliciet anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW.
6.
Indien zich prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ais gevolg van prijsstijgingen van lonen,
materialen of gewijzigde heffingen of belastingen behouden wij ons het recht voor deze aan de koper
door te berekenen.
7.
Verkoper behoudt zich het recht voor om over facturen beneden de Eur 100,— netto
administratiekosten in rekening te brengen met een minimum van Eur 4,- per factuur.
Eigendomsvoorbehoud
8.
Alle geleverde zaken blijven ons eigendom tot deze volledig zijn betaald, inclusief eventuele
renten en kosten.
9.
De voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter hand gestelde
tekeningen en technische beschrijvingen blijven het uitsluitend (intellectueel) eigendom van de
verkoper, tenzij conform art. 3 betaling heeft plaatsgevonden. Zij mogen zonder onze schriftelijke
toestemming niet door de koper worden gebruikt gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of
ter kennis gebracht worden van derden.
10.
De door ons geleverde monsters en/of modellen worden in rekening gebracht. Gemelde
rekening wordt echter gecrediteerd bij franco-retourzending in onbeschadigde staat binnen twee
maanden na aflevering van gemelde monsters of modellen.
Levering
11.
Indien franco-levering schriftelijk overeengekomen is reizen de goederen voor rekening en
risico van de verkoper.

12.

In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.

13.
Bij levering franco werk behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot
waar het voerruig over een behoorlijk berijdbaar gemaakt terrein kan komen. Levering geschiedt
steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de goederen daar in ontvangst te nemen. De
koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor het lossen. Blijft de koper daarmee in gebreke, dan
komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
14.
Ingeval de koper levering wenst per vaartuig, dan dient hij dit bij het aangaan van de
overeenkomst te bedingen, de daaraan verbonden meerkosten zullen aan hem in rekening worden
gebracht.
15.
Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het
afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd ingeval binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren binnen redelijke tijd de
goederen af te nemen, welke termijn in beginsel drie maanden bedraagt
Reclames
16.

Alle gekochte zaken dienen direct na in ontvangstname te worden gekeurd door koper.

17.
Reclames over aantallen of gewicht en zichtbare gebreken kunnen alleen bij in
ontvangstname van de zaken worden ingediend.
18.

Dergelijke reclames dienen om geldig te zijn op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

19.

Over verwerkte materialen of goederen kan niet meer worden gereclameerd.

20.
Indien een reclame betrekking heeft op zichtbare of anderszins waarneembare gebreken, die
eerst na de hierboven genoemde periode kunnen blijken, dan kan nog gereclameerd worden tot en
met acht dagen nadat het gebrek of afwijking is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken.
21.
Retourzendingen worden zonder voorafgaande toestemming van verkoper niet geaccepteerd,
het enkele in ontvangst nemen van retourgoederen sluit een dergelijke toestemming niet in. Ingeval
retourzendingen worden geaccepteerd en aldus de overeenkomst tussen partíjen wordt ontbonden,
worden er administratiekosten in rekening gebracht, die tenminste 10% bedragen van de
factuurwaarde van de teruggenomen zaken.
22.
Onverminderd het bovenstaande vervalt elke aanspraak van de koper jegens verkoper zes
maanden nadat de gekochte zaak bij de koper is afgeleverd.
Garantie/aansprakelijkheid
23.
Als overmacht geldt elke verhindering of vertraging in de nakoming, die niet het gevolg is van
een fout van verkoper zelf of zijn ondergeschikten.
24.
Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten van de door hem ingeschakelde hulppersonen of
vertegenwoordigers.
25.
De zaak is voor het risico van de koper van de aflevering af, zelfs al is de eigendom
niet overgedragen.
26.
Indien de koper conform art. 10 lid 3 Boek 7 BW grond zou hebben het recht op ontbinding
van de koop of op vervanging van de zaak in te roepen, blijft deze zaak voor risico van de koper,
conform art. 10 lid 1 Boek 7 BW.

27.
Met betrekking tot enig gebrek in of aan het geleverde, enige ondeugdelijkheid of
tekortkoming beperken de verplichtingen en aansprakelijkheid van de verkoper zich tot hetgeen de
fabrikant of toeleverancier jegens verkoper bij een dergelijk gebrek, ondeugdelijkheid of
tekortkoming gehouden is, zulks met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid.
28
Onverminderd het bovenstaande is de verkoper indien hij ter zake van een gebrek of
ondeugdelijkheid van het geleverde door de koper wordt aangesproken geheel gekweten en bevrijd
van zijn aansprakelijkheid indien hij zijn rechten voortvloeiend uit zijn overeenkomst tussen hem en
de producent c.q. leverancier met betrekking tot dezelfde zaak (hierboven aangeduid als “het
geleverde") overdraagt aan de koper.
29
In geen geval is de verkoper gehouden tot vergoeding van gevolgschade, waaronder
bedrijfsschade of schade door het geleverde veroorzaakt aan koper of andere personen of zaken,
behoudens voor zover verkoper deze schade kan verhalen op zijn leverancier en dit in redelijkheid
van hem gevergd kan worden.
Betaling
30.
Tenzij expliciet anders overeengekomen, dient betaling van de door ons geleverde goederen
plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling verbeurt de koper vanaf
de vervaldatum een rente welk een omvang heeft van 3% boven het op de vervaldatum geldende
wettelijke rentepercentage.
31.
Het bedrag op de factuur kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%.
Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldatum plaatsvindt.
32.
Koper is door het enkel verstrijken van de betalingstermijn in gebreke indien betaling niet
door verkoper is ontvangen.
33.
Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten op grond van reclames
met betrekking tot het geleverde of anderszins, noch is het hem ter zake toegestaan een beroep te
doen op enige verrekening.
34.
Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met aflevering voort te gaan voldoende
zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van verkoper te bedingen. Zolang de
zekerheid niet is gesteld, kan verkoper zijn leveringsverplichting opschorten.
35.
Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft de verkoper het recht de
overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen en een daarop gerichte verklaring uit te
brengen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem gemaakte kosten, alsmede
geleden schade.
36.
De koopsom of het resterende deel daar van is In elk geval onmiddellijk opeisbaar indien één
of meer overeengekomen betalingstermijnen niet zijn betaald.
Geschillen, kosten
37.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

38.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de op basis van bovenstaande voorwaarden gesloten
overeenkomst, zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Rechter in het
Arrondissement Almelo.

39.
De kosten van incassomaatregelen, rechtsmaatregelen en rechtsbijstand aan de zijde van de
verkoper ten gevolge van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting op grond van
de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn voor rekening van de koper en zijn gelijk aan de
werkelijke door verkoper gemaakte kosten en aan het hem in rekening gebrachte kosten, zulks met
een minimum van 15% van de te incasseren hoofdsom.

