Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Green-Basilisk BV en Basilisk-Contracting BV
ALGEMEEN en TOEPASSELIJKHEID
1.
De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door ons
uitgebracht en alle overeenkomsten als door ons gesloten.
2.
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en ter inzage voor belanghebbenden. Tevens kunnen wij op
verzoek een exemplaar van de voorwaarden toezenden. Ze staan tevens op onze website. Onze offertes, orderbevestigingen en facturen zijn voorzien
van een toepasselijkheidsverklaring van deze voorwaarden. Opdrachtgever of wederpartij die met ons overeenkomsten heeft gesloten wordt geacht
zich onvoorwaardelijk akkoord te hebben verklaard met de voorwaarden. Onverminderd het hierboven weergegeven zullen deze voorwaarden ook
gelden indien wij aannemelijk maken dat de betrokken opdrachtgever ermee bekend is dat wij uitsluitend onder de toepasselijkheid van deze
voorwaarden offertes uitbrengen en overeenkomsten aangaan.
3.
Voorwaarden en/of clausules waarnaar door de opdrachtgever wordt verwezen zijn niet van toepassing op door ons uitgebrachte offertes en/of met
ons gesloten overeenkomst(en), tenzij deze afwijkende voorwaarden door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Deze schriftelijke aanvaarding
geldt, tenzij anders weergegeven, uitsluitend voor de betrokken overeenkomst.
OFFERTES EN PRIJZEN
4.
i. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zo mogelijk gebaseerd op de bij de eventuele aanvragen verstrekte specificaties, maten,
tekeningen en dergelijke. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor geplaatste orders via ons personeel of onze agenten of
distributeurs. Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
De opdrachtgever blijft gebonden aan de order, tenzij hij de order bij ons heeft geplaatst met de mededeling: “vrijblijvend” en/of “ter informatie”. Wij
hebben toestemming van de opdrachtgever om orders in gedeelten te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.
ii. De orderbevestiging bevat informatie hoe de order zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever dient de orderbevestiging binnen 4 werkdagen te
controleren en eventuele onjuistheden per omgaande schriftelijk/per email aan ons te melden. Blijft een dergelijke melding uit, dan is de opdrachtgever
niet gerechtigd hierop later terug te komen.
iii. Prospectussen, brochures en tekeningen geven een algemene voorstelling en binden ons niet. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht
de levering(en) te weigeren of een schadevergoeding te eisen.
iv. Door ons verstrekte adviezen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van onze producten zijn gebaseerd op
laboratorium testen en geven geen absolute zekerheid over de prestaties in de praktijk.
5.
i. Onze prijzen en aanbiedingen zijn gebaseerd op ten tijde van onze aanbieding en/of offerte geldende inkoopprijzen en hebben een geldigheidsperiode
tot vier maanden na de datum van de aanbieding.
ii. Indien na deze datum de inkoopprijzen een verhoging mochten ondergaan -daaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van valuta fluctuaties- dan
zijn wij gerechtigd onze prijs aan te passen.
iii. De door ons genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief kosten van aflevering en exclusief emballage.
iv. Verpakkingen worden door ons niet terug genomen.
v. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen een speciale verpakking of speciale verpakkingsvoorschriften worden gehanteerd. De meerkosten hiervan
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
ZEKERHEIDSSTELLING EN VOORSCHOTTEN
6.
Bij het afsluiten van de overeenkomst mogen wij van de opdrachtgever een voorschot of betalingsgarantie verlangen. De omvang hiervan wordt in de
overeenkomst vastgesteld. Indien de opdrachtgever dat weigert dan wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
WIJZIGINGEN VAN DE ORDER
7.
Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke order wijzigt, dient men ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens laten wij de
opdrachtgever weten wat de consequenties van de wijziging zijn. De eventueel verbonden meerkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Indien de
wijziging een te leveren product betreft, kan deze uitsluitend plaatsvinden indien de fabriek alwaar de order is geplaatst zich met deze aanpassing kan
verenigen. Wijziging annulering is niet toegestaan ten aanzien van zaken welke reeds ter levering zijn verzonden, hetzij door ons hetzij door de
betrokken fabriek. Mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen worden niet in behandeling genomen. Alle communicatie
inzake orderafhandeling moet schriftelijk geschieden. Wijzigingen in al verstrekte opdrachten kunnen leiden tot wijziging van de overeengekomen
leveringstijd.
UITBESTEDING VAN WERKZAAMHEDEN
8.
Wij zijn gerechtigd om een order in haar geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan door ons goedgekeurde leveranciers/producenten/co-makers.
AFLEVERINGEN EN RISICO, KOSTEN VERVOER
9.
i. De levertijd staat vermeld in onze schriftelijke bevestiging. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens (zoals tekeningen en
berekeningen) of bepaalde formaliteiten zijn vereist (zoals een exportvergunning) dan gaat de levertijd pas in nadat alle gegevens en goedkeuringen in
ons bezit zijn. Indien door ons een betaling bij de order wordt verlangd gaat de levertijd in op de dag waarop wij deze betaling hebben ontvangen.
Wij streven naar een zo nauwkeurig mogelijke opgave van onze levertijden, echter de door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts
bij benadering en nimmer als fatale termijn als bedoeld.
De opdrachtgever heeft nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting indien wij niet
kunnen voldoen aan de opgegeven tenzij er sprake is grove schuld onzerzijds.
ii. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij ons personeel of toeleveranciers van ons hieronder
begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen. Op verzoek van
de opdrachtgever zullen wij hem aangaande een dergelijke verlenging nader informeren.
10.
i. Wij leveren Franco, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. De producten zijn voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat zij
ten vervoer worden aangeboden bij ons magazijn respectievelijk de fabriek hebben verlaten en zijn door ons niet tegen transportrisico verzekerd.
ii. Wij hebben het recht producten die niet op de plaats van bestemming kunnen worden afgeleverd voor rekening en risico van de opdrachtgever op
te slaan.
iii. De keuze van het vervoermiddel waarmede de producten worden vervoerd geschiedt door ons, tenzij de opdrachtgever de keuze voorschrijft. Dit
geschiedt schriftelijk en de meerkosten zullen hiervoor worden doorbelast.
iv. Vertragingen of tijdelijke verhindering van het door ons gekozen vervoermiddel verplicht ons niet om voor een ander vervoermiddel te kiezen.
ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
11.
i. Na onze schriftelijke toestemming kan een opdrachtgever zijn order geheel of gedeeltelijk annuleren. Indien wij akkoord gaan is de opdrachtgever
gehouden alle kosten die wij ten behoeve van deze order hebben gemaakt te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10% van de
overeengekomen prijs.
ii. Tevens behouden wij ons het recht voor om de kosten door te belasten die derden hebben gemaakt inzake de geannuleerde order.
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OPSCHORTING EN ONTBINDING
12
i. De overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken
overeenkomst of enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, financiële verplichtingen hieronder begrepen.
ii De overeenkomst kan ook worden ontbonden in geval van:
- beslaglegging, aanvragen van faillissement;
- stillegging of liquidatie van het bedrijf door de opdrachtgever;
- het aanstellen van een rechterlijk vermogensbeheerder;
- de opdrachtgever een betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat.
iii. In alle onder i en ii genoemde gevallen zijn onze vorderingen dadelijk en direct opeisbaar.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
13
i. Alle geleverde producten blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst van levering. Het in de voorgaande zin bedoelde eigendomsvoorbehoud geldt ook indien betaling geregeld is door middel van acceptatie
van een wissel of ander handelspapier. De opdrachtgever mag de producten waarvan de verplichten niet zijn voldaan niet weder verkopen, in pand
geven als zekerheid of verwerken zonder onze schriftelijke toestemming.
ii. In geval van uitblijven van de verplichtingen ter verkrijgen van de goederen, alsmede indien sprake is van een ontbinding van de overeenkomst is
opdrachtgever verplicht de hier bedoelde producten op eerste verzoek aan ons te tonen en des verlangd terstond aan ons of een door ons aangewezen
derde af te geven.
iii. Teruggenomen producten worden als deze zich in goede staat bevinden aan de opdrachtgever gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken
in onze branche vast te stellen dagwaarde.
iv. De opdrachtgever is verplicht de hierboven onder i bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade, en
wel in dier voege dat in een desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden.
BETALING
14
i. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen zal de opdrachtgever de totaalbedragen van de factuur
betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
ii. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen op ons.
iii. Indien de opdrachtgever de onder i genoemde factuur niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Wij hebben, zonder
dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de opdrachtgever een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in
rekening te brengen tot aan de dag der betaling van de hele factuur onverminderd de ons verder toekomende rechten.
iv. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 44 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in
mindering op de kosten die wij moeten maken om een vordering te innen en de rente als bedoeld in onderdeel iii. van deze bepaling
KOSTEN
15.
Buiten de contractuele verplichtingen zijn alle kosten die zijn gemaakt respectievelijk nog moeten worden gemaakt om nakoming, ontbinding of
schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van de opdrachtgever te vorderen voor rekening opdrachtgever.
GARANTIE
16.
i. Onze producten zijn deugdelijk en van een acceptabele kwaliteit, conform de gebruiken in de branche, gedurende een periode van 9 maanden na
aflevering, tenzij anders overeengekomen.
ii. Indien door ons geleverde producten tijdens de onder i genoemde periode ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit blijken zijn wij slechts gehouden
tot vervanging van deze producten door gelijk of gelijkwaardige producten.
iii. Indien op grond van een overeenkomst met ons geleverd, door een derde zoals de fabrikant of de importeur een afzonderlijke schriftelijke nader
omschreven garantie wordt afgegeven, dan geldt hetgeen hierboven met dien verstande dat het eerste aanspreekpunt altijd de daadwerkelijke
leverancier is van de producten.
iv. De opdrachtgever heeft aanspraak op garantie indien en zodra de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan.
v. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen jegens
opdrachtgevers die door ons zijn geaccepteerd als “approved applicator” (binnen Nederland) of “approved supplier” (buitenland).
RECLAMES
17.
i. Verwijzend naar artikel 16, kunnen reclames slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken per email
samen met de leveringsbevestiging aan ons bekend worden gemaakt.
De email dient tevens een duidelijke omschrijving van de gebreken c.q. tekortkomingen bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd
worden niet in behandeling genomen.
De producten worden geleverd van een kwaliteit en in een verpakking zoals deze in onze branche gebruikelijk is.
De opdrachtgever is gehouden de afgeleverde producten te controleren aan de hand van de verstrekte vrachtbrieven en orderbevestiging. Indien de
opdrachtgever de afgeleverde zaken niet binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan behoorlijk en op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt deze
geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.
ii. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien hij de geleverde zaken heeft verwerkt, respectievelijk ter
bewerking of verwerking aan derden heeft doorgeleverd. De opdrachtgever zal voorts geen enkele aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien hij
de geleverde zaken op onjuiste en/of ondeugdelijke wijze heeft bewaard respectievelijk opgeslagen.
iii. In geval van een door ons gerechtvaardigd beoordeelde reclame, hebben wij het recht de gereclameerde producten door gelijkwaardige producten
te vervangen (remplace-recht), dan wel het recht een schadeloosstelling aan de opdrachtgever te geven tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde
van de afgekeurde zaken. Een en ander is naar keuze van ons.
iv. Reclames geven de opdrachtgever geen recht betaling van de facturen op te schorten.
v. Geleverde en door de opdrachtgever conform deze bepaling geaccepteerde producten worden niet teruggenomen, tenzij de opdrachtnemer dit
verzoekt.
vi. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 6 maanden na de factuurdatum die betrekking heeft op de levering van de producten
waarvan de opdrachtgever reclame wenst te maken.
OVERMACHT
18.
i. Tekortkomingen in ons bedrijf of onze toeleveranciers ten gevolge van overmacht leidt ertoe dat wij zijn ontslagen van het nakomen van de
overeengekomen leveringstermijn en/of onze leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten
en rente kan doen gelden.
ii. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart
en andere stremming in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nuts bedrijven, gebrek aan
middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk
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of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of halffabricaten aan ons
door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd voor aflevering aan de opdrachtgever, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het
land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in ons bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs
onmogelijk maken
iii. Wij zullen de opdrachtgever zo snel mogelijk indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.
iv. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld treden wij in met de opdrachtgever in overleg om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden. Van een blijvende overmacht is sprake indien de overmacht langer dan zes maanden voortduurt.
AANSPRAKELIJKHEID
19
i. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk bepaalde aangaande Productenaansprakelijkheid (artikelen 6: 185 t/m 6: 193 BW), verplichten wij ons tot levering van onze producten zoals dat contractueel met de opdrachtgever is
overeengekomen, echter, met inachtneming van hetgeen is geregeld in de artikelen van onze Algemene Voorwaarden.
ii. Wij zijn naar een opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke ongevallen.
iii. Wij zijn naar een opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens schade aan roerende en onroerende
zaken, het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct,
hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan
onze zijde.
iv. Wij zijn naar de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen
personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt hetzij door producten waarin op enigerlei
wijze het product als door ons geleverd aan de opdrachtgever is verwerkt, hetzij door ons aan de opdrachtgever geleverde producten zelve. Onder de
hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake productenaansprakelijkheid.
v. Schade die (mede) is ontstaan door een product van de opdrachtgever waarin een product van ons is verwerkt, wordt geacht te zijn veroorzaakt door
een gebrek dat geheel of in belangrijke mate is toe te rekenen aan de opdrachtgever en dient derhalve voor zijn rekening te komen, tenzij de
opdrachtgever bewijst dat de schade uitsluitend is ontstaan door een gebrek in ons product, welk gebrek bij een normale adequate controle,
voorafgaand aan, tijdens of na de productie door de opdrachtgever, respectievelijk het door hem ingeschakelde personeel respectievelijk door hem
ingeschakelde hulppersonen, niet is of kon worden ontdekt.
vi. Indien komt vast te staan dat zowel de opdrachtgever als wij medeaansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade, zullen wij gehouden zijn tot
vergoeding van de schade aan de opdrachtgever naar evenredigheid van de mate waarin ons product in het gebrekkige product is verwerkt, met als
maximum de gefactureerde waarde van de door ons geleverde producten in dat betreffende onderdeel.
vii. De opdrachtgever verplicht zich ertoe het gebruik, de bewerking of verwerking van producten als door ons aan de opdrachtgever te leveren slechts
door gekwalificeerd personeel te laten plaatsvinden respectievelijk uitvoeren. De opdrachtgever is voorts gehouden om als deskundige met de door
ons te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te
gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
vii. Bij doorlevering aan derden is de opdrachtgever uitdrukkelijk gehouden aandacht te vragen voor de door ons verstrekte informatie. Op verzoek zijn
wij bereid de opdrachtgever gericht ten aanzien van een bepaald gebruik en/of bewerkingswijze te adviseren, mits de opdrachtgever ons uitvoerig en
volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever.
vii. Indien wij door een derde rechtstreeks worden aangesproken op grond van de wettelijke regeling inzake productenaansprakelijkheid is de
opdrachtgever verplicht ons op eerste verzoek het ontwerp van het product waarvan het product van ons een onderdeel vormt, ter hand te stellen.
viii. De opdrachtgever verplicht zich in ieder geval tegenover ons ieder product waarin onze producten zijn verwerkt of opgenomen, te voorzien van
een duidelijke gebruiksaanwijzing in de taal van het land waarin het product wordt verwerkt, doch minimaal in het Engels, waarin gewaarschuwd wordt
voor de risico’s als bij gewoon en oneigenlijk gebruik van het product. Wij zullen op ons eerste verzoek een dergelijke gebruiksaanwijzing ter kennisname
ontvangen.
ix. Onverminderd het hierboven bepaalde zijn wij naar de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het ter zake van de overeenkomst
met de opdrachtgever gefactureerde bedrag aangaande de levering van de producten in dat onderdeel en die aanleiding tot de schadeclaim hebben
gegeven.
x. In alle gevallen waarin de opdrachtgever uit hoofde van deze bepaling gehouden is ons schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op ons eerste
verzoek gehoor te geven aan onze oproep ons in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.
VERVAL
20.
Het recht op schadevergoeding vervalt 6 maanden na factuurdatum.
AFSTAND VAN RECHT OP ONTBINDING
21.
De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als geregeld in de artikelen 265 e.v. van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wegens een tekortkoming in de nakoming onzerzijds.
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
22.
Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing.
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte offertes zullen bij uitsluiting
worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van onze woonplaats, behoudens voor zover enig in Nederland geldend
dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Wij zijn echter gerechtigd in voorkomende gevallen de bevoegde rechter van de woonplaats van de
opdrachtgever te adiëren.
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Den Haag (inschrijvingsnummer: 61870250).
Delft, januari 2018
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