ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN HAAN CHEMIE B.V.
tevens handelende onder de naam "Haan Special Ingredients"
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, uitnodigingen
tot het doen van een aanbod, verkoopovereenkomsten en andere handelingen
van Haan Chemie B.V. (hierna ook aangeduid als “de vennootschap”).
Indien de vennootschap optreedt in hoedanigheid van agent zijn de algemene
voorwaarden van de principaal van toepassing op de relatie tussen principaal
en koper. Indien en voorzover bepalingen van de voorwaarden van de
principaal, ofwel de gehele algemene voorwaarden niet van toepassing worden
verklaard, worden deze aangevuld danwel vervangen door de bepalingen van
deze algemene voorwaarden.
Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt
uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In
geval (toch) (enige) bepalingen van kopers voorwaarden van toepassing zijn,
zullen, indien en voorzover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze
verkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden voor gaan.
Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden
geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zal het overige
bepaalde onverkort van kracht blijven, maar partijen zijn alsdan gehouden
aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo
dicht mogelijk dat benadert van die bepalingen welke ongeldig of niet
afdwingbaar waren.

Artikel 2 – Prijsopgaven: aanbiedingen: aanvaarding
2.1.

2.2.
2.3.

Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen. Opdrachten zijn alleen dan bindend na schriftelijke
bevestiging van de vennootschap binnen acht dagen na de opdracht of
wanneer de vennootschap een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de
betreffende opdracht.
Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van de vennootschap, dan geldt
dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de
aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.
Alle informatie door of namens de vennootschap gegeven met betrekking tot de
kwaliteit, de samenstelling, de behandeling in de meest ruime zin van het
woord, de toepassingsmogelijkheden, de eigenschappen e.d. van de goederen,
worden geacht slechts indicaties te zijn en de vennootschap zal daarvoor niet
aansprakelijk zijn, tenzij deze informatie/mededelingen schriftelijk zijn gegeven,
en wel expliciet in de vorm van een garantie.

Artikel 3 – Tijd en plaats van levering
3.1.

Levering zal plaatsvinden af fabriek (Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Vanaf het moment van verzending of voorzover dit moment
eerder ligt, vanaf het moment dat de goederen ter beschikking van koper
worden gehouden of ten behoeve van koper op voorraad worden gehouden,

3.2.
3.3.
3.4.

zijn alle goederen en materialen voor rekening en risico van koper. Zelfs indien
is overeengekomen dat levering elders zal plaatsvinden op kosten van de
vennootschap, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden af fabriek
(Incoterms 2000) en het risico voor schade aan de goederen gedurende het
vervoer zal voor rekening van koper zijn en deze zal zich deugdelijk verzekeren
tegen dit risico op zijn eigen kosten.
Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd
geeft de koper geen recht op schadevergoeding, zelfs indien de vennootschap
in gebreke is gesteld.
De vennootschap is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen
plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering
afzonderlijk te factureren.
Indien de koper in gebreke blijft om de goederen af te nemen, is de
vennootschap gerechtigd te harer keuze om ofwel de goederen op te slaan op
kosten en voor risico van koper, terwijl de gehele koopprijs onmiddellijk
opeisbaar wordt, ofwel op enige tijdstip nadat koper aldus in gebreke is om de
koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden onverminderd het recht van de vennootschap om volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 – Reclame: ontbinding
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Koper zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen
van de staat waarin de goederen verkeren, onder andere door het nemen van
monsters van iedere partij en door deze te laten analyseren op de voor
verkoper essentiële eigenschappen. Reclames met betrekking tot de staat van
de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch
uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan de vennootschap
niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen. De
staat waarin de goederen verkeren bij verscheping zal beslissend zijn. Indien de
klant reclameert, zal de koper de vennootschap in staat stellen om monsters te
nemen van de goederen.
Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk
document, wordt geacht de hoeveelheid en kwaliteit van het geleverde juist
weer te gegeven tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van
de zaken schriftelijk aan de vennootschap meldt.
Ook al meldt koper tijdig aan de vennootschap dat hoeveelheid en kwaliteit van
het geleverde niet overeenstemt met bovengenoemd document, geeft zulks
hem niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
De toleranties voor maten en gewichten gebruikelijk voor producenten in de
branche zullen toepasselijk zijn.
In het geval de vennootschap (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal de
vennootschap te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder
gerechtelijke tussenkomst en zonder verdere schadevergoeding) of de
goederen vervangen (zonder verdere kosten) of een redelijke vermindering op
de koopprijs geven, waarbij de koper de goederen behoudt.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden
5.1.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen af fabriek (Incoterms 2000), in
EURO, exclusief BTW en, voorzover toepasselijk, exclusief verpakking. Alle
prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrechten en andere belastingen
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en heffingen, welke de koopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het
moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. In geval van aanpassing van
een of meer van deze factoren, voordat aflevering plaatsvindt in
overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft de vennootschap het
recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat
redelijkerwijs wordt voorzien in de voorgevallen wijziging.
5.1.2. De gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede
begrepen die binnen het kader van de Europese Gemeenschappen, inclusief
alle belastingen, rechten heffingen en/of monetair compenserende bedragen
e.d., indien en zover nog niet verrekend in de koopprijs zijn voor rekening en
risico van koper.
5.1.3. Een verhoging van de vrachttarieven of toeslagen daarop zijn voor rekening van
koper.
5.2.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling van de koopprijs
te geschieden aan het adres van de vennootschap en is opeisbaar binnen 8
dagen na factuurdatum.
5.3.
Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald,
zal koper in verzuim zijn door enkele verloop van de termijn zonder dat een
ingebrekestelling is vereist.
5.4.
Koper is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie of verrekening. Voorts is
koper niet gerechtigd zijn verplichting tot betaling op te schorten.
5.5.
De vennootschap behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering)
om van koper vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de koopprijs te vragen
door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig
gelijkend document, cessie van vorderingen of anderszins. Indien de koper niet
op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de koper
geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot de betaling van de koopprijs
als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en de vennootschap zal
dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te
schorten zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd haar recht om
volledige schadevergoeding te vorderen.
5.6.
In geval van verzuim van betaling is de koper de volgende kosten verschuldigd:
a.
de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2 percentagepunten;
b.
declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun
werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de door
de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van
deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle
executiekosten; de buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemde
worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum
van € 250,--;
c.
de kosten van faillissementsaanvrage;
d.
alle schade welke de vennootschap lijdt ten gevolge van wijzigingen in
de valutakoersen wanneer de koopprijs niet in euro's luidt;
e.
een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens
van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien Koper
meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling - met
inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in mindering op
de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur,
enzovoorts.
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Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1.

6.2

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

De vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of
schade ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar
verplichtingen, indien zulks wordt veroorzaakt door omstandigheden welke
redelijkerwijze buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn,
daaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en
publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstroming, brand of
enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van
transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of
onderbreking van de productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door
derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, gebrek aan
grondstoffen, beperkt beschikbare productiecapaciteit, boycots, feitelijke
beperkingen van overheidszijde (al dan niet geldig), of het ontbreken van
vereiste import- of exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich
voordoet, zal de vennootschap daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij
te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de
overeenkomst te ontbinden.
Adviezen van de vennootschap aan derden zijn geheel vrijblijvend en
onverplicht. De vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies,
kosten en/of schade ten gevolge van enig advies door de vennootschap
verstrekt.
De vennootschap zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade of welke
andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.
De totale aansprakelijkheid van de vennootschap met betrekking tot een
bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke de
vennootschap voor die opdracht in rekening heeft gebracht. Te allen tijde zal de
totale aansprakelijkheid van de vennootschap eveneens beperkt zijn tot het
bedrag dat de verzekering van de vennootschap uitkeert in geval van
aansprakelijkheid.
In alle gevallen waarin de vennootschap het recht heeft een beroep te doen op
deze bepalingen heeft tevens elk van haar werknemers het recht een beroep te
doen op deze bepalingen indien zij worden aangesproken.
Behoudens voor zover de vennootschap onder deze bepalingen uitdrukkelijk
aansprakelijk zou zijn, zal de koper de vennootschap vrijwaren tegen claims,
acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op
de geleverde goederen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1.

De geleverde zaken blijven eigendom van de vennootschap totdat de koper
volledig heeft voldaan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens
zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden en alle
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. Het is de
koper niet toegestaan de geleverde zaken in eigendom over te dragen, anders
dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op
andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden en de koper zal
de goederen gescheiden opslaan van andere goederen onder handhaving van
alle onderscheidende merktekens.
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7.2.

In geval de koper nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens de
vennootschap of in geval de koper in staat van faillissement geraakt of
liquideert of een schuldenregeling aangaat met haar crediteuren of enige
stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een
periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is de
vennootschap gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder
gerechtelijke tussenkomsten om de goederen terug te nemen.
Onverminderd het bovenstaande is de koper gehouden om te voldoen aan de
nationale en internationale wetgeving en enige andere toepasselijke
regelgeving met betrekking tot de goederen en de verpakking daarvan.
De koper verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve
van de vennootschap een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel
van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor
alle bestaande en toekomstige vorderingen van de vennootschap op de koper,
daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

Artikel 8 – Toeleveranciersverzuim
De vennootschap zal ontslagen zijn van haar verplichtingen en garanties onder de
verkoopovereenkomst met koper, indien en voorzover de vennootschap met betrekking
tot daaraan gerelateerde goederen onder een toeleverancierscontract afgesloten
gelijktijdig of voordat zij haar contract met koper aanging, niet, te laat, niet volledig of
onder andere condities wordt bevoorraad zonder dat dit aan de vennootschap is te
wijten en de vennootschap daarvan kennis heeft gegeven aan de koper binnen een
redelijke tijdsperiode.
Indien het niet nakomen door de toeleverancier van de vennootschap niet van tijdelijke
aard is, is de vennootschap gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder
verdere aansprakelijkheid jegens de koper. Indien het niet nakomen door de
toeleverancier van een vennootschap van tijdelijke aard is, is de vennootschap
gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of te ontbinden,
zonder verdere aansprakelijkheid jegens de koper.
Artikel 9 – Toepasselijk recht: Geschillen
9.1.

Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zal
Nederlands recht van toepassing zijn met uitsluiting van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken, Wenen 11 april 1980 (CISG), alsmede alle op basis van dit
verdrag opgestelde (eenvormige) wetgeving in enig land.

9.2.

Eventuele geschillen tussen koper en de vennootschap zullen worden berecht
door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
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