ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- en VERKOOPVOORWAARDEN van ALUART ALUMINIUM B.V.
(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht)
1. ALGEMEEN
De onderstaande voorwaarden zijn volledig van
toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, orderbevestigingen en facturen, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin des woords door
AluArt Aluminium b.v. (hierna AluArt genoemd) met
derden aangegaan. De opdachtgever wordt geacht
ze aanvaard te hebben. Instemming met afwijkingen
wordt door AluArt uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
Telefonische opdrachen worden op risico van de
opdrachtgever uitgevoerd.
Tenzij schriftelijk bevestigd door AluArt binden
overeenkomsten met personeelsleden van AluArt,
die geen procuratie hebben, haar niet.
2. AANBIEDINGEN
Alle in aanbiedingen genoemde prijzen en condities
zijn vrijblijvend, met dien verstande dat AluArt
binnen 8 dagen na ontvangst van de schriftelijke
of mondelinge acceptatie, de aanbieding kan
intrekken.
3. PRIJZEN
Door AluArt genoemde prijzen zijn exclusief
Omzetbeasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders in de aanbieding is vermeld.
Tussentijds optredende kostprijsverhogende
factoren (o.a. prijsverhoging van grondstoffen, loonen energiekosten, van overheidswege opgelegde
nieuwe lasten of verhoging van bestaande lasten
en heffingen, transport- en verzekeringskosten)
kunnen aan de odrachtgever worden
doorberekend.
4. MATRIJZEN en GEREEDSCHAP
Door gehele of gedeeltelijke betaling, van door
AluArt in rekening gebrachte matrijs- en /of
gereedschapskosten, verkrijgt opdrachtgever géén
eigendom van de matrijs of het gereedschap. Tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen,
blijven zij eigendom van AluArt.
5. LEVERTIJD
Levertijden worden naar beste weten opgegeven.
Zij zijn onverbindend. Overschrijding kan nimmer
aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. AluArt is gerechtigd
tot levering in gedeelten. AluArt zal echter steeds
naar beste vermogen trachten de overeengekomen
levertijd na te komen.
Oorlog, staking, brand, regeringsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen en
verder alle omstandigheden, welke buiten de schuld
of macht van AluArt liggen en welke de fabricage
levering of verzending van het bestelde goed
bemoeilijken of verhinderen, gelden als overmacht
en geven AluArt het recht de opdracht geheel of
gedeeltelijk te annuleren. Alle aanspraken op
schadevergoeding zijn dan uitgesloten.
6. RECLAMES
Reclame dient door aangetekend schrijven te
geschieden en wel binnen 8 dagen na ontvangst
door opdrachtgever van het geleverde goed of
dienst. Op andere wijze of op een later tijdstip
ingediende reclame, kan door AluArt worden
afgewezen. Opdrachtgever verliest alle rechten en
bevoegdheden die hem ten dienste stonden op
grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de
hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd
en/of AluArt niet de gelegenheid heeft geboden de
gebreken te herstellen.
Ingeval van terechte reclame zal AluArt de
goederen of diensten òf herleveren òf crediteren, na
terugontvangst van de goederen in de door AluArt
geleverde toestand. Andere vordering dan
vervanging of creditering is uitgesloten.
7. TRANSPORT EN EMBALLAGE
Alle leveringen geschieden "af magazijn van
AluArt", tenzij anders overeengekomen. De
goederen reizen voor rekening en risico van de
opdrachtgever, ook als "franco huis van opdrachtgever" is overeengekomen.
Opdrachtgever dient vast te stellen dat hij de

goederen in goede staat ontvangt, alvorens aan de
vervoerder kwijting te verlenen. Tenzij door
opdrachtgever anders is opgedragen, regelt AluArt
het transport van de goederen.
Emballage is nooit in de prijs inbegrepen. Ter
beoordeling van AluArt kan toegepaste emballage
tegen kostprijs bij opdrachtgever in rekening
worden gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
Pallets en /of containerbakken gebruikt om
materialen aan te leveren blijven eigendom van
AluArt, ook als er statiegeld voor is voldaan door
opdrachtgever. Opdrachtgever dient AluArt’s pallets
en/of containerbakken onvoorwaardelijk ter
beschikking van AluArt te stellen.
8. MEER- OF MINDERLEVERING
AluArt is gerechtigd 20% meer of minder te leveren
dan de overeengekomen hoeveelheid. Dit geldt
voor die gevallen dat goederen speciaal voor de
opdrachtgever moeten worden gemaakt of
ingekocht.
Deze handelsgebruikelijke tolerantie geldt voor
zowel aantallen als voor maten en gewichten.
9. MONTAGE
a. Montagewerk zal worden uitgevoerd tegen de
normaal geldende tarieven. Het met de montage
belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van
het door AluArt geleverde materiaal. Voor buiten de
opdracht vallend montagewerk is AluArt niet
aansprakelijk.
b. Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en
risico voor te zorgen, dat AluArt de werkzaamheden
veilig en ongestoord kan laten verrichten, dat er op
de bouwplaats voor het personeel van AluArt
geschikte behuizing is met deugdelijke sanitaire
voorzieningen, dat alle door de ARBO-wet vereiste
voorzieningen aanwezig zijn en dat voor bedoeld
werk een uitgebreide CAR-verzekering zonder
eigen risico afgesloten is.
c. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en
risico te zorgen voor goede, veilige en
onbelemmerde bereikbaarheid van de montageplaats en voor de kostenloze aanwezigheid van
electrische stroom (210-230volt) aldaar.
Opdrachtgever zal tevens voor deugdelijke, droge
en afsluitbare opslag van de door AluArt te
monteren materialen zorgen, voor eigen rekening
en risico.
d. Als de montage door oorzaken buiten de schuld
van AluArt niet geregeld en zonder onderbreking
ken geschieden, of op andere wijze wordt
vertraagd, is AluArt gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
e. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de
werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren
of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
Reclames na het vertrek van het montagepersoneel, de uitvoering van het montagewerk
betreffend, worden niet in behandeling genomen,
tenzij opdrachtgever die gebreken redelijkerwijs niet
kon ontdekken op het moment van voltooiing van
de werkzaamheden.
10. BETALING
a. Indien niet schriftelijk binnen 8 dagen over de
inhoud van een factuur is gereclameerd, wordt de
factuur geacht geheel in orde te zijn en de juiste
omschrijving te bevatten van het geleverde en de
voorwaarden waarop geleverd is, behoudens door
AluArt geleverd bewijs van het tegendeel.
b. Betalingen mogen niet worden opgeschort, ook
niet in geval opdrachtgever meent klachten te
hebben.
c. Betalingsconditie bij grotere opdrachten en bij
montage-werkzaamheden:
- betaling bij opdracht:
40% van de overeengekomen totaalprijs;
- betaling bij aanvang van de aanlevering van de
materialen:
50% van de overeengekomen totaalprijs;
- betaling bij oplevering:
het restant van de overeengekomen totaalprijs.

d. Facturen van AluArt moeten door opdrachtgever
uiterlijk 14 dagen na factuurdatum volledig zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien niet binnen 8 dagen na het overeengekomen
tijdstip betaling van de opdrachtgever is ontvangen,
wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te
zijn. Beroep op compensatie van vorderingen, zal
tegen vorderingen van AluArt niet gelden.
Vanaf de vervaldatum van de factuur zal, over het
dan nog openstaande bedrag 1,5% rente per maand
in rekening worden gebracht. Gedeelten van een
maand
worden dan als een hele maand berekend.
e. Alle kosten veroorzaakt door de invordering van
niet, gedeeltelijk of te laat betaalde facturen, komen
voor rekening van de nalatige debiteur/koper. De
incassokosten bedragen tenminste 15% van het te
vorderen bedrag.
f. Cheque's, wissels, en vreemde valuta etc. gelden
slechts als betaling nadat AluArt voor de volle
waarde is gecrediteerd.
g. Zolang er vorderingen van AluArt niet voldaan
zijn, kan AluArt levering aan de betreffende debiteur
opschorten.
Ingeval van betalingsachterstand is de debiteur
verplicht door AluArt op te geven zekerheid te
stellen, voor betaling van al dan niet vervallen
vorderingen.
11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Eigendom van het door AluArt geleverde gaat
pas over na volledige betaling van al hetgeen
AluArt van de opdrachtgever te vorderen heeft.
b. In geval van niet- of niettijdige betaling,
surcéance van betaling, faillissement of liquidatie
van de zaken van de koper, c.q. kopende vennootschap, of ingeval van overlijden van de opdrachtgever, heeft AluArt het recht om zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst de opdracht
of het resterende te leveren deel van de opdracht te
annuleren en het mogelijk reeds geleverde doch
niet of niet geheel betaalde deel, als eigendom van
AluArt terug te vorderen onder verrekening van het
reeds betaalde. Een en ander onverminderd het
recht van AluArt vergoeding te verlangen voor
eventueel verlies of schade. In alle, hier in 11b
genoemde gevallen is elke vordering, die AluArt op
opdrachtgever heeft, dadelijk en geheel opeisbaar.
c. Goederen kunnen door opdrachtgever in het
kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden
gebruikt of doorverkocht, doch mogen niet in onderpand gegeven worden en/of strekken tot zekerheid
voor de vordering van een derde.
d. Tot zekerheid van juiste en tijdige betaling van
de vorderingen van AluArt, verkrijgt AluArt (door het
ontstaan van haar vordering) het eigendomsrecht
op alle ook reeds betaalde goederen, die door
AluArt zijn geleverd en onder berusting van de
opdrachtgever zijn.
12. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens de eventuele aansprakelijkheid uit
hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking
tot productaansprakelijkheid, sluit AluArt iedere
eventuele aansprakelijkheid voor schade
aangericht door de door haar geleverde goederen
en/of het gebruik van die goederen (ook onjuist
en/of oneigenlijk gebruik).
Opdrachtgever vrijwaart AluArt voor de aanspraken
van derden als blijkt dat octrooien, licenties of
andere rechten van derden worden geschonden,
door het gebruik van door opdrachtgever in het
kader van zijn opdracht verstrekte gegevens.
13. TOEPASSELIJK RECHT
Het Nederlands recht is van toepassing. Tenzij
wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten
zullen alle geschillen, direct of indirect voortvloeiend
uit verkoopovereenkomsten en de tenuitvoerlegging
ervan, worden berecht door de bevoegde rechter te
Utrecht, onverminderd het recht van AluArt om
opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde
rechter van zijn woonplaats
Nieuwegein, oktober 1992

