
ALGEMENE VOORWAARDEN
Van de besloten vennootschap Van Nieuwpoort EPS Products B.V., gevestigd te
7471 ST Goor aan de Breukersweg 12. Versie januari 2012. 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen 
van producten/diensten door verkoper aan koper. Afwijkingen van deze voorwaarden, waaron-
der ook begrepen eventuele inkoopvoorwaarden van koper, zijn slechts geldig indien en voor 
zover deze uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaande aan de desbetreffende overeenkomst door 
verkoper zijn aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat die afwijking ook op 
andere overeenkomsten met koper van toepassing zullen zijn.
Indien één of meer bepalingen uit de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten niet 
of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in 
stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen,  geldt een passende regeling die de 
bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 2. OFFERTES
Alle aanbiedingen van verkoper zij vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel 
vermelden. De in offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3. LEVERING
1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn. De 

koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden 
bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter 
beschikking worden gesteld. Indien de ontvanger de afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken 
worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.

2.  Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren en afzonderlijk te 
factureren.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd geldt voor verkoper niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper de verkoper derhalve 
schriftelijk in gebreke te stellen.
Bij overschrijding van falate leveringstermijnen dan wel bij verzuim heeft koper geen recht op 
schadevergoeding maar slechts de keuze om binnen een koper daartoe te stellen redelijke 
termijn alsnog nakoming ter verlangen.

ARTIKEL 5. WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN
Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het 
wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documenten, welke 
vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringen 
wijzigingen betreft die een verbetering betekenen.

ARTIKEL 6. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1.  De vorderingen van de verkoper op de koper zijn onmiddelijk opeisbaar indien:

-  na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die 
verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-  indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te 
stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten, danwel tot onbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander 
onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

2.  Indien zich omstandigehden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waar-
van koper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, welke van dien aard zijn dat 
de  overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar 
wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is 
verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.  De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle navol-

gende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-  de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
-  eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van koopovereenkomst(en).

2.  Door verkoper afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, 
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te 
vestigen.

3.  Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet 
zal doen, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde 
eigendoms voorbehoud  rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te 
halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

4.  Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen 
vestigen of doen gelden, is koper verplicht om verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht 
mag worden op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 8. GEBREKEN/KLACHTTERMIJNEN
1.  De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient 

verkoper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-  of de juiste zaken zijn geleverd;
-  of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
-  of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze 

ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of 
handelsdoeleinden.

2.  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze op de dag van 
aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.

3.  Niet zichtbare gebreken dient koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen
30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.

ARTIKEL 9. PRIJSVERHOGING
Indien verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin 
gerechtigd tot verhoging van de prijs indien dit prijsverhogingen na afsluiten van de overeen-
komst betreft in de grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten etc. Indien de prijsverhoging 
meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de koper het recht de overeen-
komst te ontbinden.

ARTIKEL 10. BETALING
1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting, verreke-

ning en/of opschorting. Bij niet tijdige betaling is koper zonder dat een ingebrekestelling
of aanmaning nodig is, in verzuim en over het achterstallige bedrag vanaf de vervalda-
tum de wettelijke handelsrente verschuldigd.

2.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de 
verplichtingen van de koper onmiddelijk opeisbaar zijn.

3.  Koper of tot het concern van de koper behorende ondernemingen zijn niet gerechtigd 
vorderingen op de verkoper, uit welken hoofde dan ook, te verrekenen met hetgeen koper 
aan verkoper is verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst of uit andere 
overeenkomsten.

4.  Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het 
langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

ARTIKEL 11. INCASSOKOSTEN
1.  Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplich-

tingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van koper. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het, met inbegrip van 
de wettelijke handelsrente, door de koper verschuldigde bedrag. Indien verkoper aantoont
hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking.

2.  De koper is jegens de verkoper de door de verkoper in redelijkheid gemaakte gerechte-
lijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt voorzover de verkoper en de koper 
met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepas-
sing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een gerechtelijke uitspraak in kracht van
gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt 
gesteld.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
1.  De aansprakelijkheid van verkoper in verband met gebreken in het geleverde is beperkt 

tot het bedrag dat door aansprakelijkheidsverzekeraars van verkoper wordt uitgekeerd. 
Indien deze aansprakelijkheidsverzekering geen dekking zou bieden is de aansprake-
lijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de levering/dienst waarop de
schade betrekking heeft.

2.  Elke aansprakelijkheid van verkoper vervalt wanneer de geleverde producten zijn ver-
werkt.

3. Elke rechtsvordering van koper vervalt in ieder geval 1 jaar te rekenen vanaf datum van
levering.

4.  Verkoper is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgscha-
de, waaronder, doch niet beperkt tot, boetes, bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet-
derving en vergelijkbare schaden, door wie dan ook kenbaar gemaakt, voortvloeiende uit
en/of in verband staand met door haar geleverde producten, zaken en/of verrichte 
diensten.

5.  Koper vrijwaart de verkoper voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat
dan (het bedrag van) de aansprakelijkheid welke verkoper jegens koper heeft.

6.  Alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke verkoper ter afwering van aan-
sprakelijkheid jegens koper kan inroepen gelden mede ten behoeve van ondergeschik-
ten en niet ondergeschikten van verkoper voor wier gedragingen de verkoper ingevolge
de wet aansprakelijk zou zijn.

ARTIKEL 13. OVERMACHT
1.  In geval van overmacht aan de zijde van verkoper heeft verkoper het recht om, naar zijn 

keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst voor het 
nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadever-
goeding jegens koper gehouden is. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 1 
maand, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval bij één 
van de partijen een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2.  Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is verkoper 
gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt 
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

3.  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 
verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen, waaronder mede begrepen: 
staking, uitsluiting, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of 
beperken, uitblijven van voor de verkoper noodzakelijke leveranties, zoals grondstoffen, 
gas(olie), water, elektriciteit, maatregelen van overheidswege; belemmeringen of 
stremmingen in vervoerswegen te land en/of water, zoals te gevolge van te hoge of te 
lage waterstanden, ijsgang, gladheid, mist e.d.

ARTIKEL 14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen over de 
uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar 
verkoper op dat moment is gevestigd.


