Algemene verkoopvoorwaarden Mill Panel

Artikel 2 - Algemeen
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden
voor alle offertes van de leverancier en alle verbintenissen tussen
de leverancier en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende
voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
Artikel 3 - Aanbiedingen
1. Alle gedane aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en
gelden gedurende een door de leverancier aan te geven termijn.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende
kostenfactoren. Wijzigingen daarvan voordat de aflevering heeft
plaatsgevonden of voltooid is, geven de leverancier het recht
tot doorberekening naar redelijkheid indien deze kostensoorten
zodanig zijn gestegen sinds het aangaan van de overeenkomst
dat het niet redelijk zou zijn om de leverancier de aldus ontstane
vermeerdering van kosten te laten dragen.
Artikel 4 - Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de leverancier binnen
14 dagen, nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze
schriftelijk bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan begint.
2. Mondelinge afspraken en bedingen binden de leverancier alleen nadat en voor zover deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
3. Aanbiedingen en toezeggingen van door de leverancier ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers of personeelsleden van
de leverancier binden de leverancier alleen nadat en voor zover
deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 5 - Informatieplicht
1. De leverancier en de wederpartij zijn verplicht elkaar de inlichtingen te verstrekken die voor de andere partij nodig of van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
2. De wederpartij geeft de gewenste manier van verwerken en de
daarbij door de leverancier in acht te nemen normen aan, bij
gebreke waarvan de leverancier vrij is de manier van verwerken te
kiezen. De door de wederpartij aan te geven NEN-EN-ISO-norm
is maatgevend voor de wijze van uitvoering van de opdracht. De

wederpartij is verplicht aan te geven voor welk doel hij de bestelde zaken zal gebruiken. De wederpartij is verplicht op zijn kosten
mee te werken aan een voorafgaande proeve die maatgevend is
voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de wederpartij
een proeve verlangt, wordt dat in overeenkomst bedongen. Heeft
geen proeve plaats dan is dat voor risico van de wederpartij.
3. De leverancier heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in de vorige
leden genoemde verplichting zal hebben voldaan.
Artikel 6 - Levering
1. Levering vindt plaats ‘af fabriek of magazijn’ van de leverancier,
tenzij anders is overeengekomen. De goederen gelden als geleverd
op het moment waarop de goederen gereed voor verzending aan
de poort van de leverancier ter beschikking van de wederpartij
staan en de leverancier hiervan aan de wederpartij heeft kennis
gegeven.
2. De berekening van de geleverde goederen geschiedt overeenkomstig de door de leverancier bij het verlaten van de afleveringsplaats
geconstateerde aantal, gewichten en/of maten. Bij bewerking van
goederen vindt de berekening plaats op grond van de door de
wederpartij aangeleverde hoeveelheid, gemeten op moment van
ter beschikking stelling van de goederen ter bewerking.
3. De leverancier is gerechtigd in deelleveringen te leveren.
Artikel 7 - Meerwerk
In de overeenkomst is de bevoegdheid van de leverancier begrepen
om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen,
zodra het bedrag hem bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al
hetgeen door de leverancier tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd dan wel door hem boven de uitdrukkelijk
vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. De leverancier zal
tevens als meerwerk in rekening brengen het resterende deel van
een eenheid natuurproduct dat door de leverancier ten behoeve van
de wederpartij in bewerking is genomen.
Artikel 8 - Risico
Vanaf het moment van levering door de leverancier is het geleverde
voor risico van de wederpartij.
Artikel 9 - Gebruik
Van leverancier afkomstige ontwerpen en zaken mogen uitsluitend
doelmatig worden gebruikt door de wederpartij volgens tevoren
afgesproken doeleinden. De wederpartij zal de instructies van de
leverancier strikt in acht nemen.
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Artikel 1 - Definities
Mill Panel B.V. gevestigd te Mill wordt in deze algemene voorwaarden hierna aangeduid met leverancier.
Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: “iedere (rechts)persoon die aan de leverancier verzoekt een
dienst te verrichten of goederen te leveren”.
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Artikel 10 - Voortgang van het werk
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk
van leverancier behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd
door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is of voor
diens risico komen, dienen de daaruit voor de leverancier voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
Artikel 11 - Prestatietijd en wijze van uitvoering
1. Een overeengekomen prestatietijd is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De prestatietijd gaat in wanneer overeenstemming is bereikt over
alle technische details en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijk gegevens, tekeningen e.d. in het bezit zijn van de leverancier.
3. De levertijd is vastgesteld in de veronderstelling dat de leverancier
kan blijven presteren als ten tijde van de aanbieding de benodigde
materialen zullen worden geleverd. Natuurprocessen zoals drogen
verlengen de prestatietijd zonder dat de leverancier daardoor in
verzuim komt.
Artikel 12 - Uitvoering door derden
De leverancier is gerechtigd de opdracht of delen daarvan, uit te
besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde
derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van
de opdracht bevordert.
Artikel 13 - Retourzendingen
Retourzendingen of het niet aanvaarden van overeengekomen
diensten ontheffen de wederpartij in geen enkel opzicht van
betalingsverplichtingen. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten
zijn voor rekening van de wederpartij.
Artikel 14 - Risico van opslag
1. Het risico van beschadiging of teloorgang van bij leverancier of
derden opgeslagen of in gebruik zijnde goederen of informatie
van de wederpartij afkomstig of waardepapieren als cognossementen, is uitdrukkelijk voor de wederpartij.
2. Het risico van beschadiging of teloorgang van goederen of informatie van de wederpartij tijdens vervoer of verzending is steeds
voor de wederpartij, ongeacht of de verzending geschiedt door of
namens de wederpartij, de leverancier of derden.
3. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van
derden verband houdende met de beschadiging of teloorgang van

de in de voorgaande leden bedoelde zaken.
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
1. In het geval van aansprakelijkheid van de leverancier is de leverancier nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden
dan het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel
daarvan, althans van het deel dat de wederpartij daarop heeft
betaald. In geen geval is de leverancier aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding
van de levertijd van de leverancier en/of derden in wier handen de
goederen zijn overgegaan, dan wel met wie de leverancier heeft
gecontracteerd.
2. De wederpartij vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van
derden ter zake van door de leverancier geleverde goederen waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig
door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
3. leder recht van de wederpartij tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen een maand
na het constateren van de schadeoorzaak schriftelijk aan de
leverancier is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen een jaar in
rechte aanhangig is gemaakt.
4. Indien en voor zover de geleverde goederen vallen onder de
garantievoorwaarden van de leverancier strekt deze garantie zich
niet verder uit dan in het garantiereglement is bepaald.
5. In de gevallen dat aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt
of uitgesloten, bedingt de leverancier deze beperking of uitsluiting
ook ten behoeve van zijn ondergeschikten en derden die hij bij de
uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
Artikel 16 - Overmacht
1. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst tengevolge
van overmacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden
heeft de leverancier het recht naar keuze de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding
verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar
evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan
wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast
dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen
de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend,
waarbij de leverancier het recht heeft overbodig gemaakte kosten
in rekening te brengen.
2. Met overmacht worden gelijkgesteld oorlog, waarbij Nederland
al dan niet is betrokken, mobilisatie, afkondiging van de staat van
oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege die de
uitvoering van de opdracht verhinderen of belemmeren, werkstaking of uitsluiting, vervoersstagnatie, stagnatie in de aanvoer van
materialen bij de leverancier, brand, watersnood, uitzonderlijke
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weersomstandigheden en alle overige van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de
opdracht bemoeilijken of uitsluiten.
Artikel 17 - Reclames
1. Reclames op aantal moeten direct, bij afgifte of opslag van de
goederen, schriftelijk bij de leverancier worden ingediend en
de reclames op kwaliteit binnen 8 dagen na levering, zulks op
verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat
goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden.
2. Reclames of aanspraken van de wederpartij geven de wederpartij
niet het recht betalingen op te schorten dan wel tegenvorderingen
te compenseren met aan de leverancier verschuldigde betalingen.
Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de
wederpartij indien alle door de leverancier aan de wederpartij
uitgebrachte facturen zijn voldaan. De wederpartij wordt geacht de
goederen tot dat moment voor de leverancier te houden of te hebben gehouden.
2. De leverancier behoudt zich bij iedere overdracht van zaken een
pandrecht voor tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de
wederpartij aan de leverancier verschuldigd is uit welken hoofde
dan ook.
Artikel 19 - Betaling
1. Tenzij op de factuur anders is vermeld dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wordt binnen genoemde
termijn niet betaald dan is de wederpartij daarna in verzuim.
2. De wederpartij is vanaf de dag dat hij in verzuim is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte
van de maand als volledige maand wordt gerekend.
3. De leverancier is gerechtigd in gedeelten te factureren.
4. Betaling van meerwerk, kosten voor rekening van de wederpartij
en verrekening daarvan geschiedt zodra dit aan de wederpartij in
rekening is gebracht, tegelijk met de hoofdsom.
Artikel 20 - Kosten
Alle kosten daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures
en kosten van buitengerechtelijke invordering, welke de leverancier
in het kader van de overeenkomst maakt of op de leverancier verhaald worden, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren
bedrag tenzij de leverancier aantoont, dat de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval deze volledig ten laste
van de wederpartij komen.

Artikel 21 - Zekerheidsstelling
De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te presteren of
verder te presteren, aan de wederpartij te verzoeken dat de wederpartij de overeengekomen prestatie vooruitbetaalt of zekerheid stelt
voor de nakoming van al hetgeen de wederpartij aan de leverancier
schuldig is of zal worden uit welken hoofde dan ook. De wederpartij
is verplicht op eerste verzoek van de leverancier daaraan te voldoen.
Artikel 22 - Opeisbaarheid
1. Indien de wederpartij in verzuim is, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt,
dan wel wanneer er bij de leverancier gegronde twijfel is of de
wederpartij zijn verplichtingen tijdig en deugdelijk zal kunnen nakomen, zijn alle vorderingen van de leverancier op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar.
2. De wederpartij is vanaf het tijdstip waarop hij in verzuim is een
niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 10% van de
overeengekomen prestatie.
Artikel 23 - Duur van overeenkomst
1. De opdracht eindigt in de volgende gevallen:
a) Indien de leverancier de haar gegeven opdracht heeft vervuld
b) Na een schriftelijke verklaring van de leverancier aan de wederpartij in de volgende gevallen:
- indien de wederpartij zelf de opdracht uitvoert of belemmert
- bij omstandigheden van zodanige aard, dat voortzetting van
de opdracht van de leverancier niet kan worden gevergd of
niet tot het gewenste resultaat hebben geleid of zullen leiden.
c) Bij duurcontracten na schriftelijke opzegging door de wederpartij of
de leverancier met inachtneming van een termijn van 2 maanden.
2. De leverancier heeft in de onder de in lid 1 onder b en c genoemde gevallen recht op volledige tegenprestatie vermeerderd met
de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten
maken en de schade die hij daardoor heeft geleden en verminderd
met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken
van de leverancier en de wederpartij op hetgeen overigens ter
zake van de overeenkomst is verschuldigd, blijven onverzet.
Artikel 24 - Rechtskeuze
1. Op de overeenkomst tussen leverancier en de wederpartij en de
daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij worden berecht
door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende partij de voorkeur mocht
geven aan de bevoegde rechter voor de wederpartij als gedaagde.

