ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING PLAAT & PLAKSERVICE bv
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.
Artikel 1
Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Artikel 2
Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan
zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen
gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen als dan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3
Prijzen
1. Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen
die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht een prijsstijging van aangeboden of verkocht goederen
mocht optrede, bijvoorbeeld door prijsstijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belasting,
koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke is verkoper bevoegd deze door te bereken. Tenzij
uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW.
Artikel 4
Levering
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst
geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan
wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen
alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de
deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5
Levertijd
1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een
streefdatum/-periode.
2. de verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor aangezien vele goederen door de verkoper
besteld moeten worden bij derdeleveranciers cq fabrieken.
3. De koper heeft het recht op enige schadevergoeding bij een overschrijding van de begrote levertijd.
4. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of ontvangst en/of betaling der
goederen weigeren.
Artikel 6
Levering en risico
1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
3. De keuze van het vervoermiddel berust op de verkoper.
4. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over
een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.
Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel
benodigde toestemming, ontheffing en vergunningen.
Levering geschiedt steeds naast voertuig. terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing.
5. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daarvoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper.
Bij afwezigheid van de koper worden de goederen gelost voor risico van de koper.
Artikel 7
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de
te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal
gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van
de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
Artikel 8
Betaling
1. De koopprijs (-inclusief mogelijke (vracht-) kosten en omzetbelasting-) voor hetgeen conform de overeenkomst is
geleverd, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de desbetreffende factuur is
verzonden aan koper.
De koper is wegens niet-tijdige betaling ingebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling
vereist.
2. Het bedrag op de factuur wordt steeds verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% deze toeslag wordt
door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
3. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het
opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf de onder lid 1 bepaalde vervaldag tot aan het tijdstip der
algehele voldoening. De rentevoet bedraagt 1,5% per maand of deel van een maand.
Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en
kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van betalingen op de verschuldigde hoofdsom.
4. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerecht te vorderen dat de koper
deugdelijk zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke van het stellen zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om
de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van het geen reeds
geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar.
5. Bij niet-betaling door koper is de verkoper gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op
te schorten.
6. De koper die door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht aan de verkoper de kosten gemaakt tot
inning de vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten
(ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15%
van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het incassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum
van € 144,- per zaak.
Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek
ter inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds
nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10
Hoedanigheid en keuring
1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak
maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruik is.
2. Bij aanbieding cq levering volgens monsters geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit
van structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
3. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de
levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgevers of diens bouwdirectie. Kan de koper
daaraan slechts ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. Indien en voor zover die
verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan
bestekbepalingen waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld zodat de verkoper
daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
4. De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
5. Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen zoals kwaliteit, afmetingen of stukstal per
handelseenheid kan de koper echter slechts aanspraken jegens de verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn
verwerkt en mits de koper het bestaan van zulke bezwaren meld:
a: ingeval van levering franco op het werk/afleveradres; binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen;
b: ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst van de goederen;
c: in alle andere gevallen; voor de verlading, behouden het in lid 6 bepaalde. De door verkoper gehanteerde en
getoonde monsters zijn fabrieksmonsters. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
kleurafwijkingen ten opzichte van monsters.
6. In de gevallen, bedoeld de lid 5 onder c, is de verkoper, indien de koper daarom heeft verzocht en voor zover zulks
redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van
tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is de verkoper deze verplicht niet nagekomen, dan is de koper
gevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk acht werkdagen na
ontvangst van de goederen.
7. Het in lid 5en 6 bepaalde laat onverlet koper rechten volgens de wet ingeval van gebreken, die bij de keuring zoals
die in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is dan wel –indien en voorzover het bepaalde in het
derde lid van dit artikel van toepassing is- zoals slechts van toepassing indien de koper zijn bezwaren aan de verkoper
schriftelijk meld binnen 8 werkdagen nadat de koper de gebreken heeft ontdekt dan wel bij behoorlijke oplettendheid
had kunnen ontdekken.
8. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen kan doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betalingen
op te schorten.
Artikel 11
Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid,
voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat immer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel
herlevering van de goederen, zulks ter keuze van koper en voorzover in staat is om soortgelijke goederen te leveren.
Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid aan de
zijde van de verkoper vervalt.
2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden.
3. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van
de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. . Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten,
schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van de
verkopen/of personen die door de verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomsten.
4. Eventuele garantie van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper: de aanspraken van de koper
vinden hierin tevens hun begrenzing.
Artikel 12
Retourzendingen
1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaande akkoord niet door verkoper worden geaccepteerd.
2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking
ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
Artikel 13
Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid
tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14
Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over
op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of
van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 15
Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.
Artikel 16
Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Artikel 17
Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 18
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen
van de overeenkomst.

