Develing Trade bv - Algemene Verkoopvoorwaarden
(Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland, Amersfoort nr. 31049502)

1. Algemeen
Op alle aanbiedingen, opdrachten en leveringen zijn uitsluitend de onderhavige Algemene
Verkoopvoorwaarden van toepassing. Wijzigingen van of aan-ullingen op deze voorwaarden alsmede
mondelinge afspraken worden slechts verbindend voor Develing na schriftelijke bevestiging door
Develing. Algemene verkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachten worden slechts verbindend na
schriftelijke bevestiging door Develing waarbij onder “schriftelijk” mede wordt verstaan het gebruik van
gedrukte, gescande of facsimile ondertekening bij acceptatie van de Koper van deze Algemene
Voorwaarden.
2. Offertes
Alle offertes worden vrijblijvend door Develing gedaan, tenzij anders uitdrukkelijk is aangegeven. De in
de offerte opgenomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen,
lonen, belastingen en andere kostprijsfactoren. In geval van verhoging van een dezer factoren is
Develing gerechtigd deze door te berekenen in de oorspronkelijk geoffreerde prijs, ook nadat een
overeenkomst tot stand is gekomen. In dat geval heeft Koper het recht de overeenkomst te annuleren.
Vermelde levertijden zijn vrijblijvend en gelden nimmer als een fatale termijn.
Een overeenkomst komt tot stand indien de Koper het aanbod van Develing aanvaardt. Elke
aansprakelijkheid van Develing m.b.t. de voorfase wordt uitgesloten.
3. Levering
1. Zodra de goederen het bedrijf of magazijn van Develing hebben verlaten of - ingeval van niet tijdige
afname - aan Koper voor verzending ter beschikking zijn gesteld, gaan alle risico’s inclusief het
transportrisico, op Koper over .
2. Bij overschrijding van de levertijd stelt Koper schriftelijk een redelijke termijn waarbinnen alsnog
kan worden geleverd. Aanspraken op schadevergoeding wegens te late levering zijn beperkt tot de
netto factuurwaarde van de niet tijdig geleverde goederen, behalve in het geval van opzet of bewuste
roekeloosheid van de kant van Develing of zijn leidinggevenden.
3. Overmacht, gebrek aan grond-stoffen, stakingen, onvoorziene moeilijkheden in het bedrijf of bij de
verzending, alsmede andere Develing niet toerekenbare belemmeringen, ontheffen Develing voor de
tijd dat deze omstandigheden en de gevolgen daarvan zich voordoen van haar verplichting tot levering.
Wordt de overeengekomen termijn met meer dan twee maanden overschreden dan zijn Koper en
Develing gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden.
4. Indien het economisch leven in het land van Koper tengevolge van oorlog, burgeroorlog of
soortgelijke gebeurtenissen ernstig is ontwricht, is Develing gerechtigd de overeenkomst, voor zover
nog niet uitgevoerd, te ontbinden.
5. Doorverkoop van de geleverde goederen met gebruikmaking van door Verkoper ter beschikking
gesteld opmaak- en verpakkingsmateriaal is alleen geoorloofd na voorafgaande toestemming van
Develing.
4. Betaling
1. Koper is gehouden benevens de overeengekomen prijs tevens de door de wet voorgeschreven
omzetbelasting of BTW te betalen.
2. De betalingstermijnen zijn vervaltermijnen, waardoor de Koper van rechtswege in verzuim geraakt
indien deze termijn wordt overschreden. Is geen termijn overeengekomen, dan geldt als
betalingstermijn de dag der aflevering.
3. In geval van te late betaling door Koper, is Koper - onverminderd overige rechten van Develing een rente verschuldigd van tenminste 1% per maand, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte vast te stellen overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie
Voorwerk.
4. Zodra de Koper in verzuim geraakt, is Develing gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien
levering in termijnen geschiedt, is Develing gerechtigd tevens vooruitbetaling te verlangen voor
goederen die nog moeten worden geleverd.
5. Het inhouden of verrekenen van opeisbare bedragen door Koper is slechts mogelijk op grond van
bij gerechtelijke uitspraak vastgestelde of door Develing schriftelijk erkende aan-spraken van Koper.
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6. Bij het sluiten van de Overeenkomst nog niet bekende, met de Overeenkomst verband houdende,
kosten die in het land van Develing ontstaan, heffingen en belastingen daaronder begrepen, komen
voor rekening van Koper.
7. Indien de overeengekomen valuta niet die van het land van Develing is en de koers van deze valuta
geldend in het land van Verkoper, meer dan 3% afwijkt van die, welke op de datum van het afsluiten
van de Overeenkomst gold, dan zal deze in de koopprijs worden doorberekend. In dat geval zijn
Develing en Koper gerechtigd dat deel van de Overeenkomst waarvoor nog geen leveringen hebben
plaatsgevonden te ontbinden.
5. Eigendomsvoorbehoud
1. Door Develing geleverde goederen blijven eigendom van Develing tot aan het moment van algehele
voldoening van al hetgeen Develing op grond van levering van goederen aan Koper heeft te vorderen,
inclusief een eventueel rekening-courant saldo. Koper is alsdan niet gerechtigd de goederen te
verpanden dan wel te bezwaren.
2. Indien Koper ondanks opeisbaarheid van de vordering niet binnen een redelijke respijtperiode
betaalt, of in geval van dreigende insolventie van Koper, zal Koper de goederen waarvoor het
eigendomsvoorbehoud geldt op verzoek van Develing ter beschikking van Develing stellen. Het
terugnemen van goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, houdt niet in dat de
Overeenkomst door Develing wordt ontbonden.
3. Indien de waarde van de gestelde zekerheden de aanspraken met meer dan 10% overschrijdt, zal
Develing, op verzoek van Koper, een of meerdere door Develing te kiezen zekerheden restitueren.
4. Koper is gehouden de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud van Develing geldt naar de
eis van goed koopmanschap te verzekeren en op verzoek van Develing aan te tonen dat een
dergelijke verzekering is afgesloten. Koper draagt reeds nu voor alsdan de rechten die uit een
dergelijke verzekering voortvloeien als zekerheid aan Develing over.
5. Koper is gehouden op verzoek van Verkoper mede te werken aan maatregelen welke ertoe dienen
de rechten van Verkoper te waarborgen.
6. INCOTERMS
Voor alle door Develing gebezigde in de handel gebruikelijke termen, zoals “FOB” of “CIF”, gelden de
INCOTERMS van de Internationale Kamer van Koophandel, zoals deze luiden op de datum waarop
de Overeenkomst wordt gesloten.
7. Klachten
1. Klachten dienen schriftelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de goederen in geval
van niet uitwendig waarneembare gebreken terstond na ontdekking van het gebrek - onder vermelding
van factuur en verpakkingseenheid te worden voorgelegd.
2. Zolang Develing de klacht niet schriftelijk heeft geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van
koper in stand.
3. Develing zal in geval van gegronde, overeenkomstig deze bepaling voorgelegde klachten, een
redelijke vermindering van de koopprijs aanbieden dan wel, naar keuze van Develing, vervanging van
de goederen waarop de klacht betrekking heeft.
4. Indien Koper de goederen op enigerlei wijze wil be- of verwerken of wil doorverkopen ondanks
gebleken gebreken, vervallen alle rechten van Koper ter zake.
8. Aansprakelijkheid
1. Vorderingen van Koper voortkomend uit niet nakoming van contractuele verplichtingen, alsmede
vorderingen voortkomend uit onrechtmatige daad, zijn uitgesloten, tenzij Develing of zijn werk-nemers
opzettelijk of bewust roekeloos hebben gehandeld.
2. Vorderingen van Koper voortkomend uit een garantie van bepaalde eigen-schappen van de
goederen zijn uitgesloten, tenzij de garantie schriftelijk is vastgelegd of het doel had de feitelijke
schade te voorkomen.
3. In ieder geval wordt de aansprakelijk-heid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de
levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Develing Trade bv - Algemene Verkoopvoorwaarden
(Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland, Amersfoort nr. 31049502)

9. Merken
In geval de goederen onder een merk worden verkocht, mag dit merk niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Develing worden gebruikt voor de van deze goederen vervaardigde
producten.
10. Overige bepalingen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. De plaats van levering en de plaats van betaling is de vestigingsplaats van Develing. Geschillen
voortkomend uit de overeenkomst worden uitsluitend behandeld door de rechter, die bevoegd is in het
Arrondissement waar Develing is gevestigd. Develing is echter gerechtigd een geding aan te spannen
bij een gerechtelijke instantie in de vestigingsplaats van Koper.
3. Het enkel feit dat (deel)bepalingen of onderdelen van deze voorwaarden onverbindend zijn of
worden, doet geen afbreuk aan de verbindendheid van de overige (deel)bepalingen of onderdelen.
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