Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Tilborghs Betonstaal BV te Geldrop
Artikel I – ALGEMEEN
1. Alle door Tilborghs Betonstaal BV, hierna te noemen Tilborghs, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, het verrichten van
werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Tilborghs en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk.
2. Opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als de “wederpartij”. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene
voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden gelden pas na schriftelijke bevestiging door de directie van Tilborghs.
4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking mocht worden gesteld, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het
betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen, waarbij het doel en de strekking van het buiten werking gestelde beding zo veel mogelijk in acht
wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.
5. Tilborghs is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Tilborghs aangekondigde tijdstip.
Tilborghs zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.
Artikel II – OFFERTES
1. Alle aanbiedingen van Tilborghs zijn vrijblijvend en zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door Tilborghs, of uitvoering van de
overeenkomst door Tilborghs.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de aanbieding/offerte van Tilborghs afwijkende aanvaarding door de wederpartij Tilborghs
niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van Tilborghs tot stand.
3. Meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst door de wederpartij, komen voor haar rekening, vertragingen dientengevolge in de levertijd geven
geen enkele aanspraak op schadevergoeding.
4. Tekeningen, folders etc., betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van Tilborghs. Zij
mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden
en dienen op verzoek van Tilborghs terstond te worden teruggegeven.
Artikel III – TIJD EN PLAATS VAN LEVERING; RISICO - OVERGANG
1. Levertijden worden slecht opgegeven bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding ervan geeft de wederpartij nimmer
recht op schadevergoeding of ontbinding.
2.De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst
na te komen. Indien Tilborghs ten gevolge hiervan schade lijdt is wederpartij verplicht die schade te vergoeden.
3. De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van Tilborghs. Ook indien aflevering of bezorging ter vestigingsplaats van de wederpartij is
overeengekomen, komen de kosten daarvan voor rekening van laatstgenoemde, tenzij sprake is van consumentenverkoop ex artikel 7:5 BW.
4. Het risico van te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop zij Tilborghs magazijn verlaten.
Artikel IV – GOEDKEURING
Indien de wederpartij uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben
goedgekeurd.
Artikel V – PRIJZEN
Voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Tilborghs steeds af magazijn, werkplaats of fabriek, exclusief BTW, kosten van verpakking,
emballage en vervoer. Voor eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten kan een andere prijs worden gemaakt dan de prijzen die overeengekomen zijn. Alle
na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of
uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen ten gevolge van valutakoerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de wederpartij worden
doorberekend.
Artikel VI – BETALINGSCONDITIES
1. Betaling dient te geschieden , indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum. De wederpartij is niet gerechtigd enige verrekening toe te
passen.
2. De vordering tot betaling van koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt,
een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over
(een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de wederpartij of, indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap, in liquidatie verkeert, wordt
ontbonden of een andere vennoot krijgt.
3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is Tilborghs, zonder dat daartoe nadere
ingebrekestelling is vereist, gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1% per maand – gerekend vanaf de
factuurdatum – over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
4. Tilborghs is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen als incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de hoofdsom, met een
minimum van €250,--, te vermeerderen met de omzetbelasting.
Artikel VII – EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling terzake van enige overeenkomst tot levering van zaken c.q. tot het verrichten van diensten heeft verricht, alsmede
indien zij in gebreke blijft enige andere verplichting uit overeenkomst na te komen, blijven alle geleverde zaken het eigendom van Tilborghs. Zolang het
eigendomsvoorbehoud geldt is het de wederpartij derhalve verboden de betrekkende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te
verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, of in consignatie op zicht of in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zicht bevinden te verwijderen of te doen
verwijderen.
2. Indien de wederpartij enige verplichting uit haar overeenkomst met Tilborghs niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of
gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Tilborghs zonder
enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken terug te nemen waar die zich ook bevinden.
3. De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar
surseance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Tilborghs, dat Tilborghs eigenaar van die
zaken is.
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Artikel VIII – OVERMACHT
1. Indien Tilborghs door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen danwel tijdig na te komen, is Tilborghs gerechtigd de
overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, respectievelijk tijdelijk op te schorten, zonder jegens de wederpartij tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
2. Onder overmachtig worden in ieder geval verstaan: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk wordt,
zoals storm, overstromingen en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, stakingen en onlusten, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, verlies of beschadiging
van materiaal, ziekte van medewerkers, vertragende levering van door Tilborghs bestelde goederen en materialen, transportmoeilijkheden, machinale en andere
buiten de schuld van Tilborghs in haar producten optredende storingen en andere soortgelijke voorvallen.
Artikel IX – OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Tilborghs, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig in staat zal zijn om
haar betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe desverzocht
voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Tilborghs te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidstelling in gebreke
blijft heeft Tilborghs het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Tilborghs kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
a. van een tekortkoming in de nakoming van de door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt, waaronder
begrepen het niet binnen dertig dagen voldoen van een door Tilborghs verzonden factuur;
b. van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de wederpartij;
c. executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.
3. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar
opgedragen werkzaamheden, en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan Tilborghs een boete verschuldigd ter grootte
van 15% van het factuurbedrag. Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige, vervangende of aanvullende schadevergoeding
onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt
uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding.
Artikel X – GARANTIE
1. Tilborghs garandeert vanaf de levering het product zonder gebreken te leveren mits deze uitsluitend veroorzaakt worden door constructie-, fabricage- en of
materiaalfouten. Voor gebreke die daaraan niet te wijten zijn (het bewijs terzake rust op de wederpartij) is Tilborghs nimmer aansprakelijk. Elke garantie eindigt
uiterlijk na verloop van 12 maanden na levering, danwel zodra (een gedeelte van) het geleverde door de wederpartij is in gebruik genomen, be- of verwerkt, danwel
aan derden doorgeleverd. Op straffe van verval van elke garantie dienen reclames terzake van gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat zij
zijn ontdekt danwel redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Tilborghs te worden gemeld.
2. De garantie bestaat uit kosteloze vervanging of reparatie van het defecte product of onderdelen daarvan, zulks ter keuze van Tilborghs. Vervanging of herstel
worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van Tilborghs en op de wijze die haar goeddunkt. Vervanging of herstel zal uitsluitend worden uitgevoerd na
schriftelijke toestemming van Tilborghs.
3. Elke garantie c.q. aansprakelijkheid van gebruiker vervalt indien niet aan de hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan.
4. Garantieaanspraken zijn voorts in ieder geval uitgesloten, indien:
a. de producten op een niet schriftelijk door Tilborghs geaccepteerde wijze worden gebruikt of zijn veranderd;
b. de producten onjuist of onoordeelkundig zijn gebruikt of onvoldoende zijn onderhouden of de schade of het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
c. de wederpartij niet voldoet enige verplichting (zowel financiële als anderszins) jegens Tilborghs uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende.
5. Gebreken ten aanzien van een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
Artikel XI – AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Tilborghs uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel
X omschreven garantieverplichting.
2. Aansprakelijkheid van Tilborghs voor direct en indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, persoonlijke ongevallen of schade aan derden, is in alle
gevallen uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Tilborghs.
3. Tilborghs is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. opzet of grove schuld van personeel en derden, waarvan Tilborghs zich bedient;
b. een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijk en technische kennis op het tijdstip waarop Tilborghs de zaken in het verkeer
bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.
4. De wederpartij vrijwaart Tilborghs voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Tilborghs aan de wederpartij geleverde zaken.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Tilborghs, uit welke hoofde ook, in ieder geval beperkt tot het
factuurbedrag van de geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden.
6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Tilborghs te alle tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
van Tilborghs gedane uitkering, te vermeerderen met het door Tilborghs verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.
7. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Tilborghs, voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van Tilborghs
jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag ook, vervalt door verloop van twaalf maanden nadat de wederpartij ter zake voor het eerst bij
Tilborghs heeft gereclameerd.
Artikel XII – DOMICILIE, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Tilborghs en de wederpartij verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatste alwaar Tilborghs is gevestigd.
2. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar gelang van de absolute competentie
worden aangebracht bij de rechter waaronder de plaats van vestiging van Tilborghs ressorteert.
3. Op alle rechtsverhoudingen tussen Tilborghs en haar wederpartijen is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
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