Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Pol Coatings B.V., gevestigd aan de
Engelenburgstraat 53 (7391 AM) te Twello, hierna te noemen: PC
01-07-2021
1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en op iedere overeenkomst tussen PC en een
koper, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Afspraken die van deze voorwaarden
afwijken gelden alleen wanneer deze schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd. Alle in deze algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
2. Offertes
De offertes van PC zijn vrijblijvend. PC is uitsluitend aan haar offerte gebonden indien deze schriftelijk
en uiterlijk binnen 14 dagen na de offertedatum wordt geaccepteerd. De in een offerte vermelde
prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Levering, levertijd en deellevering, garantie
1. De levering van zaken geschiedt voor leveringen vanaf € 2500,- franco huis in Nederland, tenzij
tussen partijen hierover een andere afspraak wordt gemaakt. Indien de koper weigert de gekochte
zaken in ontvangst te nemen, zullen de zaken op kosten en voor risico van de koper worden
opgeslagen. In dat geval heeft PC volledig aan haar leveringsverplichting voldaan. Eventueel door PC
gemaakte transportkosten zijn dan geheel voor rekening van de koper.
2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Niet tijdige levering geeft de koper niet het
recht om schade te verhalen of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
3. Het is PC toegestaan zaken in gedeelten te leveren. In dat geval is het PC ook toegestaan de
deellevering afzonderlijk te factureren.
4. De koopovereenkomst wordt, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling
zal zijn vereist, ontbonden op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator
of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper
is aansprakelijk voor de door PC geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en
transportkosten.
5. Garantie op geleverde diensten en/of producten vallen onder de wettelijke garantiebepalingen.
4. Technische eisen/monsters/afwijkingen
1. Alle technische eisen en/of normen die aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van
de gebruikelijke eisen en/of normen, dienen uitdrukkelijk op initiatief van de koper in de
koopovereenkomst te worden vastgelegd. Indien deze eisen en/of normen niet schriftelijk zijn
vastgelegd, is PC daaraan niet gebonden en is PC ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die
daarvan het gevolg is.
2. Monsters van een eindproduct worden uitsluitend getoond als indicatie van het eindproduct. Een
monster kan om deze redenen niet als bewijsmiddel worden gebruikt.
5. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door PC geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van PC totdat de koper alle verplichtingen
uit alle met PC gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te
vervreemden, te gebruiken of verbruiken, noch op enige andere wijze te bezwaren, totdat koper alle
verplichtingen uit alle met PC gesloten overeenkomsten is nagekomen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht om PC direct 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.
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5. Voor het geval dat PC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
koper reeds nu zijn onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PC, of aan door PC aan
te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PC zich bevinden en die
zaken daar vandaan mee terug te nemen.
6. Aansprakelijkheid
1. PC is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en ook uitsluitend het gevolg is van
opzet of grove schuld van PC. Indien PC aansprakelijk is voor schade, dan blijft de hoogte van de te
vergoeden schade in elk geval beperkt tot wat de assuradeur van PC in het betreffende geval uitkeert,
dan wel maximaal het door PC voor de desbetreffende levering aan de koper in rekening gebrachte
netto-factuurbedrag.
2. Elke aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld begrepen
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade aan derden door welke oorzaak ook ontstaan,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien PC, ondanks het bepaalde in lid 2, toch aansprakelijk mocht zijn voor directe en/of indirecte
gevolgschade, dan zal deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot ten hoogste het door PC
voor de desbetreffende levering aan de koper in rekening gebrachte netto-factuurbedrag.
4. PC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PC is uit gegaan van door de
koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
PC kenbaar behoorde te zijn.
5. Voor zover niet anders is bepaald, vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene
voorwaarden de koper aanleiding geven, door het verloop van 1 jaar te rekenen vanaf de
leveringsdatum.
7. Private en White label
1. PC levert haar producten onder Private Label. Dit betekent dat de geleverde producten door PC
worden geleverd met het label/merknaam van de afnemer.
2. PC levert haar producten onder White Label. Dit betekent dat de geleverde producten door PC
worden geleverd zonder enig label/merknaam van de afnemer.
3. PC verleent opdrachtgever/afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de geleverde
zaken overeenkomstig het doel waarvoor de zaken ter beschikking zijn gesteld.
4. Producten, recepten en varianten hierop blijven ten allen tijde eigendom van PC, mits a nders
schriftelijk overeengekomen.
5. Op de onder Private en/of White Label geleverde producten van PC mag alleen het label worden
toegepast wat eigendom is van de directe opdrachtgever/afnemer. Mocht er een label van derden
worden gebruikt gebeurt dit alleen na het verkrijgen van schriftelijke goedkeuring van PC.
6. Het is de opdrachtgever/afnemer verboden de geleverde zaken op welke wijze dan ook zelf en/of
middels derden te bewerken of te wijzigen zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming
van PC te hebben ontvangen.
8. Gebreken en klachten
1. Een klacht betreffende een door PC geleverde zaak of dienst, waaronder begrepen een schriftelijk
gegeven advies, dient onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 dagen, schriftelijk aan PC te worden
medegedeeld.
2. Als er sprake is van een afwijking in de zaak die geen invloed heeft op de functionele geschiktheid
van de zaak, zoals bijvoorbeeld geringe kleurafwijkingen, dan blijft het risico daarvan voor de koper.
Dit is uitsluitend anders wanneer er sprake is van een afwijking die in redelijkheid en alle
omstandigheden daarbij in acht genomen, niet door de koper behoeft te worden geaccepteerd en/of
wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van PC.
3. Als een klacht gegrond is, dan is PC uitsluitend verplicht tot het herleveren van de zaak waarop de
klacht betrekking heeft.
4. Klachten die betrekking hebben op gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, van
onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van het niet verwerken conform het verwerkingsvo orschrift,
van ongelukken en/of van invloeden van buiten en op zaken die door de koper of derden zijn gewijzigd
en/of gerepareerd, worden direct door PC afgewezen. De koper kan hier geen verdere rechten meer
aan ontlenen.
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9. Overmacht
1. PC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt
door overmacht of door omstandigheden die naar algemene rechtsopvattingen niet tot haar risicosfeer
gerekend kunnen worden.
2. Onder overmacht aan de zijde van PC wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien
of niet voorzien, waarop PC geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor PC niet in staat is om ha ar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PC worden daaronder begrepen.
3. PC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat PC haar verbintenis had moeten nakomen.
4. PC kan 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 PC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PC gerechtigd om het al
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
10. Betaling en verzuim
1. Betaling van facturen dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij
binnen 14 dagen na de ontvangst schriftelijk tegen de factuur bezwaar wordt gemaakt. Betaling kan
uitsluitend plaatsvinden op de bankrekening die op de factuur is vermeld. Elke verrekening of korting
is uitgesloten.
2. Als de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en geen bezwaar heeft gemaakt, is hij
vanaf de vervaldatum in verzuim en wordt vanaf dat moment 1% rente per maand of een gedeelte
daarvan in rekening gebracht.
3. Als de koper in verzuim is, is PC bevoegd alle overeenkomsten met de koper te ontbinden en
worden alle vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. De vorderingen van PC zijn ook onmiddellijk opeisbaar wanneer PC omstandigheden ter kennis
komen die aanleiding geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In deze
situatie is het PC toegestaan de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan. PC behoudt het recht ook in deze situatie
schadevergoeding te vorderen.
5. De koper is verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die PC als gevolg van een
verzuim van de koper moet maken, aan PC te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten
minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 225,=. Als PC aantoont dat zij hogere
kosten heeft moeten maken, dan dient de koper ook deze hogere kosten volledig te vergoeden.
6. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of zaken waarvan PC zich bij
de uitvoering van de overeenkomst bedient, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst voor PC onmogelijk, uiterst bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dan is het
PC toegestaan de overeenkomst te ontbinden. De koper kan in dat geval geen aanspraak maken op
vergoeding van schade.
7. Door de koper gedane betalingen, strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Het recht van de koper om eventuele tegenvorderingen op PC te verrekenen, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
11. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door een partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PC gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken en PC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter
erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PC niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.
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12. Wijziging van de voorwaarden
PC is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking zodra de wijziging aan
de koper is medegedeeld.
13. Geschillenbeslechting/Toepasselijk recht
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal een geschil
tussen PC en de koper worden beslecht door de bevoegde rechter. PC blijft echter bevoegd de koper
te dagvaarden voor de rechter die volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegd
is. Op elke overeenkomst tussen PC en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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