Algemene Voorwaarden van Van Nieuwpoort Grint en Zand B.V.,
gevestigd te Gouda, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam op 25 juni 2003.
Art.1

Alle door ons geleverde zaken blijven tot het moment van volledige
betaling van onze vorderingen, met inbegrip van renten en kosten, ons
eigendom. De afnemer is tot het moment van volledige betaling niet
bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over
te dragen anders dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig de normale bestemming van de zaken. Bij overtreding hiervan
wordt, ongeacht de betalingscondities, de koopprijs terstond en volledig
opeisbaar. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd alle zaken zonder enige
(rechterlijke) machtiging zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij
zich bevinden.

Art. 6
6.1

Kwaliteit en Aanvaarding.
Tenzij door ons uitdrukkelijk naar een kwaliteitsnorm verwezen is, bezitten de geleverde zaken geen bijzondere eigenschappen en/of samenstelling.

6.2

Bij inlevering af-fabriek of af-depôt, heeft de afnemer het recht de zaken
te keuren voor de verlading. In geval de afnemer van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht de zaken te hebben aanvaard. Bij levering
franco-werk heeft de afnemer het recht van keuring bij aankomst direct
voor lossing. Ook dan geldt dat afnemer, indien hij van dat recht geen
gebruik maakt, geacht wordt de zaken aanvaard te hebben.

Art. 7
7.1

Overmacht.
Omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, welke van dien aard zijn
dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden
verlangd, gelden als overmacht.

7.2

In geval van overmacht hebben wij het recht om, te onzer keuze, óf de
termijn van aflevering te wijzigen, óf de overeenkomst te annuleren
zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Art. 8
8.1

Aansprakelijkheid en Garantie.
Wij zijn slechts aansprakelijk indien door ons geleverde zaken niet
beantwoorden aan hetgeen wij zelf bevestigd c.q. gegarandeerd hebben.
De afnemer heeft in een dergelijk geval slechts recht op hetzij kosteloze
aanvulling van ontbrekende respectievelijk vervanging van ondeugdelijke zaken, hetzij op annulering van het resterende gedeelte van de
overeenkomst met schadevergoeding welke maximaal de factuurwaarde
bedraagt; dit naar onze keuze. Wij zijn derhalve nimmer aansprakelijk
voor enige bedrijfs- of gevolgschade van welke aard dan ook.

8.2

De afnemer is gehouden ons te vrijwaren, c.q. schadeloos te stellen
terzake van aanspraken van derden op grond van omstandigheden,
waarvoor wij niet uit hoofde van deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn, of die verder gaan dan waartoe onze aansprakelijkheid bij deze
voorwaarden beperkt is.

Art. 9
9.1

Opeisbaarheid van vorderingen.
Alle bedragen die de afnemer aan ons verschuldigd is of zal worden zijn
terstond opeisbaar, indien de afnemer in staat van faillissement wordt
verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of anderszins de
vrije beschikking over zijn vermogen verliest, een akkoord aan zijn
schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens ons, dan wel indien hij zijn bedrijf verplaatst of ophoudt zijn
bedrijf uit te oefenen of – in geval van een rechtspersoon of vennootschap
- indien deze opgeheven of ontbonden wordt. Wij hebben alsdan het recht
om de overeenkomst met betrekking tot het nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling of enige
rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Op de door ons te sluiten c.q. gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de meest recente voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van
leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) zoals gedeponeerd bij de
griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Een exemplaar
van deze voorwaarden zullen wij u op uw verzoek kosteloos toezenden.
In aanvulling op de krachtens art. 1 toepasselijke voorwaarden zullen op
overeenkomsten met ons de volgende bepalingen van toepassing zijn. De
hierna volgende bepalingen prevaleren dientengevolge over andersluidende bepalingen uit de overigens van toepassing zijnde eerdergenoemde algemene voorwaarden.

Art. 2
2.1

Totstandkoming van de overeenkomst.
Al onze aanbiedingen en de in prijscouranten, folders e.d. genoemde
prijzen en overige door ons verstrekte gegevens zijn vrijblijvend, tenzij wij
uitdrukkelijk het tegendeel vermelden.

2.2

Overeenkomsten worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door
ons, tenzij wij reeds voordien tot levering zijn overgegaan; zodanige
levering laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden overigens geheel
onverlet.

2.3

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen toepasselijk indien
zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 3
3.1

Prijzen.
Onze verkoopprijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren geldende ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst. Verhogingen van de
factoren, ook tijdelijke, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen in
lopende contracten.

Art. 4
4.1

Levering.
Levering geschiedt zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidsuren.

4.2

Opgegeven leveringstermijnen zijn informatief en binden ons niet, maar
wij streven ernaar ons zoveel mogelijk daaraan te houden.

4.3

Indien levering op afroep is overeengekomen, is de afnemer verplicht
binnen een maand na opdrachtbevestiging de afroeptermijnen schriftelijk
nauwkeurig aan te geven. Geschiedt dit niet tijdig dan zijn wij gerechtigd
het tijdstip van aflevering te bepalen; wij zijn verplicht dit aan de afnemer
mede te delen. Indien geen afroep plaatsvindt vóór of op het overeengekomen tijdstip, dan wel het door verkoper vastgestelde tijdstip, zijn wij
gerechtigd:
a. na de afnemer schriftelijk in gebreke te hebben gesteld de overeenkomst als van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden te beschouwen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte en
vergoeding te eisen van de door ons te dier zake geleden en nog te
lijden schade, óf
b. voor de hoeveelheid die niet werd afgeroepen terstond betaling te
eisen, zonder dat wij gehouden zijn eveneens terstond te leveren. Wij
behouden ons het recht voor niet afgenomen partijen van ons terrein
af te voeren en elders op te slaan; afnemer is dan verplicht de kosten
daarvan te vergoeden.

Art. 5
5.1

5.4

Betaling.
Wij hebben te allen tijde het recht om zekerheid van de afnemer te
verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens ons,
en (verdere) levering op te schorten totdat wij genoegzame zekerheid
hebben ontvangen.

5.2

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur.

5.3

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, door ons
gemaakt om de door de afnemer niet of niet tijdig voldane facturen
voldaan te krijgen, komen ten laste van de afnemer.

Art. 10 Geschillen.
Op alle overeenkomsten c.q. nog te sluiten overeenkomsten in de zin van
10.1
deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2

Wij hebben te allen tijden het recht om een schil, met betrekking tot een
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
ter beslissing voor te leggen aan de overheidsrechter, bevoegd ter plaatse van onze vestiging, dan wel zodanig geschil te doen beslechten door
arbitrage overeenkomstig de geschillenregeling van de NVLB-voorwaarden als genoemd in art. 1, zulks geheel en uitsluitend te onzer keuze.

