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Verkoopvoorwaarden van Heiploeg International B.V., statutair gevestigd te
Zoutkamp, kantoorhoudende aan de Panserweg 14 te Zoutkamp (hierna: "Heiploeg")
zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Noord-Nederland. Inschrijving van de onderneming
bij de Kamer van Koophandel voor Groningen, nr. 59778660.
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Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden van Heiploeg maken deel uit van en zijn van
toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen waarbij Heiploeg zaken verkoopt en levert aan diens Koper. Indien
Heiploeg in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden
nageleefd, brengt dit niet mee dat Heiploeg het recht zou verliezen om in
toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wèl de strikte naleving van deze
voorwaarden te verlangen. In het geval deze voorwaarden ook worden opgemaakt
in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen
steeds beslissend.
Onder Koper wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon, rechtspersoon
of andere entiteit waarmee Heiploeg als verkoper een overeenkomst heeft
gesloten, dan wel wenst te sluiten.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Koper kan geen beroep doen op
afwijkingen die eerder in een contractuele relatie met Heiploeg werden
overeengekomen. Heiploeg wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de
eventuele door Koper gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.
Totstandkoming overeenkomsten
Alle aanbiedingen door Heiploeg gedaan zijn geheel vrijblijvend.
Heiploeg behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen
twee (2) werkdagen na aanvaarding daarvan te herroepen of te herzien,
onverminderd het hierna in artikel 3. omtrent verhoging van de prijs bepaalde.
Aanvaarding van een door Heiploeg gedaan aanbod kan slechts geschieden door
een schriftelijke mededeling van een daartoe bevoegde persoon.
Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Heiploeg gedane aanbod,
wordt deze aanvaarding door Heiploeg aangemerkt als een uitnodiging tot het
doen van een aanbod. In dat geval doet Heiploeg een nieuw schriftelijk aanbod,
waarop de artikelen 2.1 en 2.2 van toepassing zijn.
Voorts komen overeenkomsten eerst tot stand nadat een bestelling door Heiploeg
is geaccepteerd. Heiploeg heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen
of opdrachten niet of onder het stellen van nadere voorwaarden te accepteren.
Prijzen
Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering "franco huis" tenzij
anders is vermeld.
Prijzen van Heiploeg zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst, zoals inkoopprijzen, belastingen, valutakoersen,
grondstoffen, lonen en sociale lasten, invoerrechten, heffingen en andere lasten.
Prijzen kunnen na het sluiten van de overeenkomst door Heiploeg worden
verhoogd op grond van al dan niet voorziene wijziging van kostprijsbepalende
factoren. Indien de prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs
omvat dan heeft Koper het recht om de overeenkomst voor zover deze nog niet is
nagekomen te ontbinden, tenzij sprake is van een prijsverhoging op grond van de
wet. Koper dient, indien hij van zijn recht op ontbinding gebruik wil maken,
Heiploeg hiervan binnen drie (3) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging
per aangetekende brief mededeling te doen. Partijen kunnen in het geval van
ontbinding zoals hier bedoeld geen aanspraak maken op vergoeding van
eventuele schade.
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Levering en risico-overgang
Tenzij anders wordt overeengekomen, vindt levering van de verkochte zaken
plaats "franco huis", althans op het adres zoals dat met Koper wordt
overeengekomen.
Indien is overeengekomen dat er "af productiecentrum Zoutkamp" wordt
geleverd, dient Koper voor het vervoer zorg te dragen alsmede voor een
transportverzekering, gesteld dat hij de aan het vervoer van de verkochte zaken
verbonden risico’s wenst te verzekeren.
Heiploeg is bevoegd om de verkochte zaken in gedeelten te leveren en elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.
Als Heiploeg ten behoeve van Koper enigerlei douaneformaliteiten of soortgelijke
handelingen verricht verband houdende met de afwikkeling van de
koopovereenkomst, geschieden deze handelingen steeds voor rekening en risico
van Koper.
Koper garandeert Heiploeg dat hij ter zake van de invoer of doorvoer van door
hem gekochte zaken steeds over de vereiste vergunningen beschikt en Koper
vrijwaart Heiploeg dienaangaande voor alle aanspraken (waaronder begrepen
doch niet beperkt tot aanspraken uit productaansprakelijkheid, vorderingen,
belastingen of boetes van derden waaronder begrepen enige nationale of
buitenlandse overheid, dan wel enige Europese instantie).
Leveringstermijnen
De door Heiploeg opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn
nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Heiploeg is nimmer in verzuim door
het enkele verstrijken van de overeengekomen leveringstermijnen.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft Koper nimmer het recht tot
enigerlei vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of
enige andere actie jegens Heiploeg. Dit is slechts anders in geval van opzet of
grove schuld van Heiploeg of haar leidinggevend personeel, of indien de
leveringstermijn met meer dan zes (6) weken wordt overschreden. Alsdan heeft
Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te
kunnen maken op enige schadevergoeding.
Niet-inontvangstneming
Indien is overeengekomen dat er "af productiecentrum Zoutkamp" aan Koper
wordt geleverd, dient Koper de op grond van de koopovereenkomst te zijner
beschikking gestelde zaken zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur
in ontvangst te nemen.
Indien Koper om welke reden dan ook buiten de wil en macht van Heiploeg de
door Heiploeg geleverde zaken niet in ontvangst neemt, dan is hij zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
Indien Koper de door Heiploeg geleverde zaken niet of niet tijdig in ontvangst
neemt, is Heiploeg gerechtigd deze voor rekening en risico van Koper op een door
Heiploeg gekozen plaats op te slaan. Heiploeg is niet gehouden om enige schade –
bijvoorbeeld doch niet beperkt tot achteruitgang in kwaliteit of gewicht - in
verband met de niet-in ontvangstneming van de geleverde zaken aan Koper te
vergoeden. In voornoemd geval is Heiploeg tevens gerechtigd doch niet verplicht
om de zaken aan een derde partij te verkopen. Koper blijft de koopsom
verschuldigd, vermeerderd met rente en kosten, en in voorkomend geval
verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
Betaling, rente en kosten en zekerheidstelling
Betaling van de door Heiploeg verzonden facturen dient steeds plaats te vinden
binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, zonder dat Koper recht heeft op korting of verrekening.
Bij niet-tijdige betaling door Koper is deze vanaf de dertigste (30e) dag tot aan de
dag der algehele betaling over openstaande vorderingen een vertragingsrente
verschuldigd van één (1) procent per maand of een gedeelte van een maand.
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Indien Koper surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of zijn
faillissement wordt aangevraagd, zijn alle openstaande facturen onmiddellijk
opeisbaar.
Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen door Koper op de fatale datum
is Heiploeg gerechtigd de vordering uit handen te geven. Bij buitengerechtelijke
invordering is Koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door
Heiploeg
gemaakte
incassokosten
verschuldigd.
De
buitengerechtelijke
incassokosten belopen tenminste 15% van de hoofdsom.
Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Heiploeg, dat zowel
voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de koopovereenkomst kan worden
gedaan, zal Koper een gehele of gedeeltelijke aanbetaling doen dan wel zekerheid
stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
Inspectie en reclames
Koper is verplicht bij levering van de zaken nauwkeurige inspectie uit te (doen)
voeren ten aanzien van hoeveelheid, gewicht en kwaliteit (waaronder begrepen
doch niet beperkt tot maat en kleur). Indien de zaken door Heiploeg bij levering
aan een vervoerder ter beschikking moeten worden gesteld, dient Koper deze
zaken door een door hem aan te wijzen persoon te laten inspecteren. Als géén
persoon is aangewezen, wordt de chauffeur die de zaken namens Koper in
ontvangst neemt, geacht de zaken bij de betreffende levering namens Koper te
hebben geïnspecteerd.
Eventuele reclames in verband met de in dit artikel bedoelde inspectie dienen
door Koper zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur
na levering als bedoeld in artikel 4 schriftelijk en gemotiveerd aan Heiploeg te
worden gemeld. Bij gebreke van reclame binnen de genoemde termijn, wordt een
klacht niet in behandeling genomen en heeft Koper geen aanspraken ter zake.
Indien tekortkomingen in of aan de geleverde zaken van welke aard dan ook en
die schriftelijk werden erkend door Heiploeg op minder dan 10% van de totale
hoeveelheid betrekking hebben, is Koper gehouden de geleverde zaken volledig te
accepteren tegen evenredige vermindering van de koopprijs.
Reclames zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche
gebruikelijke of geringe afwijking in kwaliteit, maat, gewicht, kleur, hoeveelheid
e.d. Koper zal aan Heiploeg alle voor het onderzoek van reclames noodzakelijke
medewerking verlenen. Indien Koper geen medewerking verleent of onderzoek
anderszins niet (meer) mogelijk is, worden de reclames niet in behandeling
genomen en heeft Koper geen aanspraken ter zake.
Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar althans
zaakwaarnemer voor het behoud van de zaken te zorgen. Het staat Koper niet vrij
de zaken te retourneren voordat Heiploeg daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
Als Koper klachten heeft over de kwaliteit van de geleverde zaken, dient hij de
zaken binnen 24 uur na levering als bedoeld in artikel 4 door een beëdigd expert
te laten expertiseren en Heiploeg gelegenheid te bieden tegelijkertijd een contraexpertise te laten uitvoeren. Ook in dit geval komen de door Heiploeg verkochte
zaken geheel voor rekening en risico van Koper vanaf het moment dat de
koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Te late of op verkeerde wijze bij Heiploeg ingediende reclames hebben geen
rechtsgevolg en ontheffen Heiploeg van iedere aansprakelijkheid.
Indien wordt vastgesteld dat de geleverde zaken niet voldoen aan de
overeengekomen specificaties, heeft Heiploeg gedurende een met de
oorspronkelijke leveringstermijn overeenkomende termijn gelegenheid tot het
vervangen daarvan. De betalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 blijven
onverminderd van kracht.
Eventuele rechtsvorderingen verband houdend met reclames dienen op straffe van
verval daarvan uiterlijk één (1) jaar na tijdige reclame aanhangig te zijn gemaakt.
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Aansprakelijkheid
Heiploeg aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door Koper geleden schade die
het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
contractuele verplichtingen of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, één en ander tot het bedrag
van de door de verzekering gedane uitkering. Heiploeg is nimmer gehouden tot
vergoeding van schade anders dan aan zaken of personen.
Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de
schade niet door verzekering is gedekt, is in alle gevallen de aansprakelijkheid
van Heiploeg beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de levering
die de vordering van Koper tot gevolg heeft gehad.
In afwijking van voorgaande leden en onverminderd het bepaalde in artikel 5
aanvaardt
Heiploeg
geen
aansprakelijkheid
voor
overschrijding
van
leveringstermijnen, noch voor bedrijfs- en gevolgschade, zowel van Koper als haar
afnemers.
Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Heiploeg voor zaken die hij van
derden heeft betrokken ten opzichte van Koper nooit verder aansprakelijk dan
deze derden jegens Heiploeg.
Heiploeg bedingt alle verweermiddelen die hij ter afwering van zijn eigen
aansprakelijkheid jegens Koper kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen
voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
Heiploeg is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht
als bedoeld in artikel 11.
Koper is jegens Heiploeg steeds volledig aansprakelijk voor zuivering van douaneen transitodocumenten. Op eerste verzoek zal Koper aan Heiploeg afdoende
zekerheid verschaffen voor de gevolgen van de mogelijke niet-zuivering van de
hier bedoelde documenten, zoals het verschuldigd worden van invoerrechten en
BTW, boetes en renten.
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van
aansprakelijkheid gelden niet voor zover bewezen wordt dat de schade het gevolg
is van opzet of grove schuld van Heiploeg of haar leidinggevende ondergeschikten.
Vrijwaring
Koper verplicht zich Heiploeg te vrijwaren van aanspraken van derden uit welken
hoofde en op welke grondslag dan ook, verband houdende met de door Heiploeg
geleverde zaken, met name eventuele aanspraken in verband met persoonlijk
letsel of dood.
Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan
Heiploeg te vergoeden.
Overmacht
Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Heiploeg
in de nakoming van zijn verplichtingen, wordt de leveringsverplichting van
Heiploeg opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Onder overmacht wordt hier verstaan elke niet aan de schuld in subjectieve zin
van Heiploeg te wijten omstandigheid waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet meer van Heiploeg
kan worden verlangd zoals, doch niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar,
mobilisatie, oproer,
burgeroorlog, brand, watersnood, vorst, bliksem,
arbeidsgeschil, staking (zowel aan de zijde van Heiploeg als bij haar leveranciers),
vertragingen in de aanvoer, het - door welke oorzaak dan ook - niet ter
beschikking zijn van de verkochte zaken, transportonmogelijkheden, nalatigheid
van hulppersonen, gebreken in transportmiddelen, inbeslagname van goederen en
handelsblokkade.
Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge
van overmacht voor een periode van meer dan één (1) maand, heeft elke partij
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het recht om de overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling
te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst.
In het geval van overmacht is Heiploeg nimmer tot enige schadevergoeding
jegens Koper gehouden.
Indien Heiploeg bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan
voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde ofwel het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke koopovereenkomst.
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door Heiploeg geleverde zaken wordt door Heiploeg
uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling van al zijn vorderingen op
Koper heeft plaatsgevonden.
Zolang de eigendom van de door Heiploeg geleverde zaken niet op Koper is
overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht
daarop
verlenen.
Het
is
Koper
uitsluitend
toegestaan
de
onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren. Indien Koper onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden heeft verkocht zonder dat
Heiploeg de koopprijs voor die zaken heeft ontvangen, zal Koper op eerste
verzoek van Heiploeg onverwijld gedetailleerde informatie verschaffen over die
derden en de met deze gesloten overeenkomst(en).
Indien Koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Heiploeg
ofwel laatstgenoemde goede grond geeft te vrezen dat hij daarin tekort zal
schieten, is Heiploeg gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Koper zal
Heiploeg hierbij alle medewerking verlenen en verleent reeds nu onherroepelijk
machtiging aan Heiploeg of de door Heiploeg aan te wijzen persoon of personen
om de plaats waar de betreffende zaken zich bevinden te betreden teneinde die
zaken terug te nemen en op te slaan in een loods ter keuze van Heiploeg.
Indien het recht van het land waar de te leveren of de geleverde zaken zich
bevinden verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de
eigendom dan hiervoor in dit artikel is bepaald, dan geldt tussen partijen dat deze
verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Heiploeg te zijn
bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet vast te stellen is om
welke verdergaande regels het gaat, het hiervoor bepaalde blijft gelden.
Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Heiploeg gesloten en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Voor transacties met een buitenlandse Koper geldt dat de toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
Bevoegde rechter
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een
tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze algemene handelsvoorwaarden
worden in eerste instantie bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in
Groningen (Rechtbank Noord-Nederland), tenzij Heiploeg er de voorkeur aan geeft
het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper voor te leggen.

