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Verkoopvoorwaarden
1

Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt
verstaan onder:
"Wij"/"ons":
"Afnemer”:
"Overeenkomst":

Poortershaven Industriële Mineralen B.V., haar rechtsopvolgers alsmede aan Poortershaven Industriële Mineralen B.V. gelieerde
vennootschappen of ondernemingen en rechtsopvolgers daarvan.
iedere (rechts-)persoon met wie wij onderhandelen over de sluiting
van een koopovereenkomst alsmede iedere (rechts-)persoon met wie
wij een overeenkomst sluiten.
iedere koopovereenkomst die tussen de Afnemer en ons tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst.
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Toepasselijkheid

2.1

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zij zijn van toepassing op
alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van de Afnemer en van ons.

2.2

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de
Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3

Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1

Door ons op verzoek van een Afnemer gegeven offertes zijn vrijblijvend tenzij de offerte
uitdrukkelijk vermeldt dat deze “vast” zijn en onder bepaling van een termijn waarvoor dit
aanbod geldt. Door de bevestiging van onze offerte door de afnemer komt een
overeenkomst tot stand.

3.2

In geval van kennelijke fouten en/of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van een offerte
dient de Afnemer, alvorens een aanbod te doen, met ons in overleg te treden.

3.3

De door ons voor of in verband met het uitbrengen van een offerte aan de Afnemer
verstrekte documentatie dient, indien geen overeenkomst wordt aangegaan, kosteloos aan
ons te worden geretourneerd wanneer dat in de offerte is bepaald.

3.4

Indien de overeengekomen goederen door welke oorzaak ook tijdelijk of definitief niet meer
leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd andere goederen te leveren die, onder handhaving van de
overeengekomen prijs, zoveel mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijk bestelde
goederen.
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Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling van deze Voorwaarden of van een
overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt en hebben slechts betrekking op
de betreffende overeenkomst.

5

Prijzen

5.1

De overeengekomen prijzen zijn vast en worden uitgedrukt in overeengekomen valuta,
exclusief BTW. Alle in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of
belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten, alsmede extra kosten verband
houdende met de uitvoering van de overeenkomst, waaronder documentatie, verpakking, been verlading en verzending zijn onderdeel van de overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen of uit de overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit.

5.2

De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het
uitbrengen van een offerte voor ons geldende omstandigheden welke direct of indirect
invloed hebben op de door ons berekende prijzen, zoals inkoopprijzen, heffingen en
koersverschillen welke ten laste van ons komen etc. Indien deze omstandigheden wijzigen na
het sluiten van een overeenkomst c.q. na het uitbrengen van een offerte, doch voor de
aflevering van de goederen hebben wij het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de
Afnemer door te berekenen.
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Aflevering en afleveringstermijn

6.1

Voor zover partijen in het handelsverkeer gebruikelijke leveringscondities zijn overeengekomen, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.&f. is daarop de meest recente versie van de
Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2

Aflevering geschiedt conform de overeengekomen leveringsconditie. Indien geen leveringsconditie is overeengekomen geschiedt de aflevering franco. Indien geen verpakkings- en/of
andere voorschriften zijn overeengekomen, kunnen wij deze voorschriften voor rekening van
de Afnemer bepalen.

6.3

Een door ons opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst voor ons geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van
prestaties van derden, op de door die derden aan ons verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door ons zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is niet fataal.

6.4

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer recht op een redelijke
schadevergoeding, onverminderd het bepaalde in artikel 11.2. De Afnemer kan de
overeenkomst enkel ontbinden indien de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is
dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte
van de Overeenkomst in stand laat.
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6.5

Wanneer overeengekomen wordt dat een partij in delen wordt geleverd binnen een bepaalde
periode, is de Afnemer verplicht de leveringen met een redelijke spreiding over deze periode
af te roepen. Blijft hij daarmee in gebreke, dan kunnen wij de Overeenkomst wat betreft de
niet afgeroepen leveringen onverminderd ons recht op schadevergoeding, ontbinden.

6.6

Ook indien dat niet uitdrukkelijk overeengekomen is zijn wij gerechtigd de Overeenkomst
door middel van deelleveringen na te komen, waarbij een redelijke spreiding in acht wordt
genomen.

6.7

Indien de Afnemer de goederen niet of niet tijdig afneemt dan is hij zonder ingebrekestelling
in verzuim. De goederen kunnen in een dergelijk geval voor rekening en risico van de
Afnemer door ons worden opgeslagen of door ons worden verkocht aan derden. De
Afnemer blijft in een dergelijk geval de koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij wege
van schadevergoeding) verschuldigd, in een voorkomend geval verminderd met de netto
opbrengst van de verkoop aan een derde.

7

Inspectie bij aflevering en aanvaarding

7.1

De Afnemer dient de geleverde goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren.

7.2

In geval van zichtbare gebreken en manco's dient de koper binnen 8 dagen na aflevering bij
ons te reclameren op straffe van verval van enig recht daartoe.

7.3

In geval van bij aflevering niet (direct) zichtbare gebreken, dient de koper binnen 14 dagen
nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen worden bij ons te reclameren op straffe
van verval van enig recht daartoe.

7.4

Reclames dienen schriftelijk onder opgaaf van de aard van de tekortkoming aan ons gericht
te worden.

7.5

Indien wij voor de vaststelling van onze aansprakelijkheid wegens tekortkoming enig
onderzoek of andere maatregelen noodzakelijk achten zal de Afnemer hieraan alle
medewerking verlenen. Indien de Afnemer geen medewerking verleent of onderzoek
anderszins niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de
Afnemer geen aanspraken ter zake.

7.6

Het staat de Afnemer niet vrij goederen te retourneren voordat wij daarmee ingestemd
hebben. Uitsluitend indien tijdig, op juiste wijze en terecht gereclameerd is komen de kosten
van retournering voor onze rekening. Voordat geretourneerd wordt dient echter met ons
contact opgenomen te worden.

7.7

Indien de Afnemer tijdig, op juiste wijze en terecht heeft gereclameerd, is onze
aansprakelijkheid in ieder geval beperkt conform het bepaalde in artikel 11.
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Eigendomsovergang en risico

8.1

De eigendom van de afgeleverde goederen gaat pas op de Afnemer over op het moment van
betaling daarvan. In geval van deelleveringen gaat de eigendom van de deellevering over op
de Afnemer nadat deze deellevering is betaald.

8.2

Het risico voor de af te leveren goederen gaat over op de Afnemer op het moment dat de
goederen afgeleverd worden aan de Afnemer (franco) tenzij uit de overeengekomen
leveringsconditie iets anders voortvloeit.

8.3

Indien en zolang wij eigenaar van de goederen zijn zal de Afnemer ons onmiddellijk (eerst
telefonisch en vervolgens schriftelijk) op de hoogte stellen van (dreigende) inbeslagneming
van de goederen of andere aanspraken die op de door ons geleverde goederen worden
gemaakt. Voorts zal de Afnemer ons op eerste verzoek mededelen waar de goederen zich
bevinden.

8.4

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Afnemer de
beslagleggende deurwaarder en de beslaglegger, de bewindvoerder dan wel de curator op
onze (eigendoms)rechten wijzen. De Afnemer zal ervoor zorgdragen dat een gelegd beslag
onverwijld wordt opgeheven voor zover dat beslag de vrije beschikking over onze
eigendommen belemmert.
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Betaling

9.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de Afnemer gehouden de door ons aan hem
verstuurde facturen in de daarin vermelde valuta binnen de aangegeven betalingstermijn te
voldoen op de in de factuur aangegeven bankrekening. Door het enkele verstrijken van een
betalingstermijn is de afnemer, zonder ingebrekestelling, in verzuim. In dat geval zijn alle
vorderingen, uit welke hoofde ook, terstond opeisbaar en is de Afnemer rentevergoeding
verschuldigd volgens het percentage van de wettelijke rente.

9.2

Alle door de Afnemer verschuldigde bedragen moeten zonder korting of inhouding worden
voldaan. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aan ons verschuldigde bedragen te
verrekenen met door ons aan de Afnemer verschuldigde bedragen. De Afnemer is niet
gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten.

9.3

Indien op enig moment na het tot stand komen van de overeenkomst bij ons gerede twijfel
ontstaat omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer zijn wij gerechtigd, alvorens (verder)
te presteren, van de Afnemer een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie,
afgegeven door een voor ons acceptabele bankinstelling, te vorderen tot zekerheid van
nakoming door de Afnemer van al zijn verplichtingen.

9.4

Vanaf de dag dat betaling plaats dient te vinden tot de dag der algehele voldoening is de
Afnemer een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het gehele factuurbedrag. Voor de
verschuldigdheid van de rente is geen ingebrekestelling of betalingsherinnering vereist.
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9.5

Indien de Afnemer in verzuim is, is hij verplicht de kosten van buitengerechtelijke incasso
alsmede de volledige kosten van incasso langs gerechtelijke weg, te vergoeden.
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Overmacht

10.1

Indien wij door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming (overmacht) niet aan
onze verplichtingen jegens de Afnemer kunnen voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

10.2

Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 3 maanden, hebben beide partijen het recht
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtstoestand dat
rechtvaardigt.

10.3

In geval van overmacht heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding, ook niet als wij
als gevolg van de overmacht enig voordeel mochten hebben.

10.4

Onder overmacht wordt mede verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet van
ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen
en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door ons of onze
toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van
enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
vergunning.

10.5

Wij zullen de Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de
hoogte brengen.
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Aansprakelijkheid

11.1

Indien wij aansprakelijk zijn voor een gebrek of manco overeenkomstig artikel 7 zullen wij,
naar onze keuze, de koopprijs voor de gebrekkige of niet geleverde goederen aan de
Afnemer (gedeeltelijk) crediteren of de niet (deugdelijk) geleverde zaak alsnog leveren of
vervangen.

11.2

Indien wij op enige andere wijze in gebreke zijn de overeenkomst behoorlijk na te komen is
onze aansprakelijkheid beperkt tot de koopprijs van de goederen onder de betreffende
Overeenkomst.

11.3

Behoudens onze opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor enige verdere schade
aan de zijde van de Afnemer, zoals bedrijfsschade, gevolgschade, milieuschade, gederfde
winst of immateriële schade. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat wij niet aansprakelijk zijn voor
de schade welke het gevolg is van opzet of grove schuld van onze ondergeschikten en door
ons ingeschakelde derden.

6
11.4

Alle voor de Afnemer uit een met hem gesloten overeenkomst voortvloeiende rechten en
aanspraken dienen uiterlijk één jaar na de aflevering geldend gemaakt te worden voor de
volgens artikel 13 bevoegde rechter op straffe van verval van deze aanspraken.
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Verzuim/ontbinding

12.1

Bij verzuim van de Afnemer in één van de in artikel 12.2 bedoelde gebeurtenissen zijn al
onze vorderingen op de Afnemer, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar
en zijn wij bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot
gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan
onze overige rechten op grond van deze voorwaarden, de overeenkomst of de wet.

12.2

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van
(de onderneming van) de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn
ontbonden, tenzij wij binnen een redelijke termijn aanspraak maken op nakoming van (een
deel van) de Overeenkomst.

13

Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1

Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

13.2

De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende goederen d.d. 11 april 1980 (CISG) is
uitgesloten.

13.3

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden
zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan
het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat wij het recht
hebben vorderingen al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere
rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

