ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN (AG2012)
van alle bedrijven vallende onder de Andriessen Groep (AHA)

Gevestigd in de Gemeente De Ronde Venen, hierna te noemen Verkoopster.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de
Verkoopster met Koper(s) gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan
en voorts op alle door Verkoopster uitgebrachte offertes.
1.2
Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien
deze door Verkoopster en Koper schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: OFFERTE/OVEREENKOMST

2.1
Alle door Verkoopster uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
2.2
Orders van Kopers binden Verkoopster pas, nadat de order binnen 8 dagen na
ontvangst door Verkoopster schriftelijk is bevestigd, dan wel indien Verkoopster
kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen.
2.3
Wijzigingen in de Koopovereenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk
door Verkoopster en Koper zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3: LEVERING

3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen omvat tussen de Verkoopster en
Koper gesloten overeenkomst(en) niet het vervoer.
3.2a
Levering door Verkoopster geschiedt af magazijn, dat wil zeggen door het gereed
zijn van de zaken in het magazijn van de Verkoopster voor vervoer of verzending
en de mededeling daarvan aan Koper. Vanaf de levering gaat het risico over op
Koper, onafhankelijk of het vervoer in de overeenkomst is begrepen.
3.2b
Koper dient de zaken af te halen aan het door Verkoopster opgegeven adres,
binnen zeven dagen nadat Verkoopster aan Koper heeft medegedeeld dat de door de
Koper gekochte zaken voor vervoer gereed zijn. Indien Koper de geleverde zaken
niet binnen deze termijn afneemt is Verkoopster gerechtigd de zaken voor
rekening van Koper op te slaan.
3.3
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn termijnen van levering nimmer
aan te merken als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Verkoopster
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

ARTIKEL 4: PRIJZEN EN BETALING

4.1
Alle door Verkoopster gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
4.2
Verkoopster heeft tot aan het verzenden van de factuur het recht de
overeengekomen prijzen te wijzigen, indien zich een verhoging van één van de
kostprijsverhogende factoren voordoet, zoals bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend: inkoopprijzen, loonkosten, belastingtarieven, in- en
uitvoerheffingen of koerswijzigingen van vreemde valuta.
4.3
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.4
Zodra de in 4.3 genoemde termijn is overschreden is Koper in verzuim, waarna
Koper 1% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het
volledige factuurbedrag. Bovendien is Koper alle buitengerechtelijke kosten van
invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig de
incassowet WIK, per 2012 gelden de volgende percentages:
- over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom 15%, met een minimum van € 40,- over de volgende € 2.500,- 10%
- over de volgende € 5.000,- 5%
- over de volgende € 15.000,- 1%
4.5
Door koper gedane betalingen strekken eerst tot mindering van alle verschuldigde
kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
4.6
Afgezien van het bepaalde in de voorgaande leden is Verkoopster, indien Koper
niet voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, gerechtigd om van Koper
volledige schadevergoeding te vorderen.
4.7
Koper is niet bevoegd enige door hem jegens Verkoopster ingestelde tegen—
vordering op de koopprijs in mindering te brengen.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1
De door Verkoopster aan Koper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoopster
zolang Koper de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van geleverde
of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de
vorderingen die Verkoopster op Koper heeft wegens tekortschieten in de nakoming
van met deze gesloten overeenkomsten ter zake van geleverde of te leveren zaken.
Koper dient de door Verkoopster geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom
zijn van Verkoopster, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

6.1
Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de
wil van de Verkoopster onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere

ernstige storingen in het bedrijf van Verkoopster, alsmede de onmogelijkheid van
nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door
Verkoopster ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of
zaken.
6.2
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht is de Verkoopster gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij
de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de Verkoopster
bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan
wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

7.1
Zodra de gekochte zaken aan hem zijn geleverd dient Koper deze te keuren.
Uiterlijk binnen 8 dagen na afname als bedoeld in Artikel 3.2 sub. B. dienen
klachten met betrekking tot de door Verkoopster geleverde zaken schriftelijk aan
Verkoopster te worden gemeld.
7.2
Nadat de klachten overeenkomstig 7.1 Verkoopster hebben bereikt zal Verkoopster
zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.
Koper dient toe te staan dat vertegenwoordigers van Verkoopster de betreffende
zaken onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Verkoopster of de
klacht gegrond is. Indien de vertegenwoordigers van Verkoopster constateren dat
de klacht gegrond is, kan Koper de zaken retour zenden en zal Verkoopster de
zaken terugnemen en deze zo spoedig mogelijk vervangen dan wel een redelijke
vermindering van de prijs crediteren.
Indien Koper en Verkoopster geen overeenstemming bereiken omtrent de gegrondheid
van de klacht zal de beslissing daaromtrent door partijen worden overgelaten
aan een door hen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige. De kosten voor
dit deskundigenonderzoek komen voor rekening van de partij die door de deskun—
dige in het ongelijk wordt gesteld.
7.3
De geleverde zaken mogen alleen na toestemming van Verkoopster retour worden
gezonden. De kosten van retourzending zijn voor Koper.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1
Behoudens het elders in deze Algemene Leveringsvoorwaarden gestelde, is
Verkoopster niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit
uit tekortkomingen in de nakoming door Verkoopster van een overeenkomst met
Koper, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoopster.
8.2
Verkoopster is jegens derden niet aansprakelijk ter zake van schade die het
gevolg is van de uitvoering van overeenkomsten met Koper. Koper vrijwaart
Verkoopster voor aanspraken van derden die verband houden met overeenkomsten
tussen Verkoopster en Koper.
8.3
In geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak is Verkoop—
ster, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, slechts gehouden tot het binnen
een redelijke termijn mededelen van de identiteit van de producent van de zaak
of van degene die de zaak aan Verkoopster heeft geleverd.

ARTIKEL 9: BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1
Afgezien van het bepaalde in 7.2 worden alle geschillen ten aanzien van een
overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing
zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn
van zodanige overeenkomst, bij uitsluiting voorgelegd aan de Arrondissements—
rechtbank te Amsterdam, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende de
bevoegdheid van de Kantonrechter en behoudens de bevoegdheid van Verkoopster om
desgewenst de Rechter in de woonplaats van Koper te adiëren.
9.2
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse Recht geldend voor het
Koninkrijk in Europa.

