
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BEVEREN VOF 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland kantoor Middelburg  

onder nummer 22064528 

 

1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden maken deel uit van en gelden voor alle aanbiedingen, offertes en 

overeenkomsten tussen VAN BEVEREN VOF (hierna ‘VAN BEVEREN’)en opdrachtgever. Tenzij 

afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden een schriftelijke goedkeuring heeft 

van VAN BEVEREN. Bij de totstandkoming van een overeenkomst wordt de opdrachtgever 

geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

2. VAN BEVEREN wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoop-, en andere 

voorwaarden van de opdrachtgever af. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens een overeenkomst producten en/of 

diensten afneemt van VAN BEVEREN. 

 

2. Aanbod en aanvaarding 

1. Alle aanbiedingen van VAN BEVEREN zijn vrijblijvend, en gebaseerd op de door de 

opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer VAN BEVEREN binnen veertien dagen nadat de 

opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, of met de uitvoering ervan 

begint. 

3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft VAN 

BEVEREN het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 

herroepen. 

 

3. Prijzen 

1. Alle prijzen van VAN BEVEREN zijn uitgedrukt in Euro’s.  

Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief: 

a. BTW; 

b. kosten van vervoer en/of verzending; 

c. accijnzen en/of andere heffingen en belastingen; 

d. verpakkingskosten; 

e. reiskosten en/of verblijfkosten. 

2. Aangeboden prijzen gelden uitsluitend voor de daarbij aangeboden hoeveelheden. Bij 

bestellingen van aantallen die niet overeenkomen met de offerte wordt het recht 

voorbehouden de prijs hierop aan te passen.  

3. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding 

bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging 

van één of meer van deze factoren is VAN BEVEREN gerechtigd de overeengekomen prijs 

hierop aan te passen. Tenminste als één en ander niet te voorzien was bij het sluiten van de 

overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. 

 

4. Levertijd 

Indien VAN BEVEREN een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. 

Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op ontbinding of 

schadevergoeding anders dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij VAN BEVEREN de 

gelegenheid moet krijgen alsnog binnen redelijke termijn deze na te komen.  

 

5. Levering 

1. Levering geschiedt af fabriek c.q. af VAN BEVEREN.  

2. Het bezorgen van leveringen geschiedt altijd en uitsluitend in opdracht en voor rekening 

van de afnemer. 

3. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de 

opdrachtgever is VAN BEVEREN gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging 

te beëindigen en/of op te schorten. 

 

 



 

6. Risico en eigendomsoverdracht 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken gaat op de afnemer over op het 

moment van levering af fabriek c.q. af VAN BEVEREN.  

2. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat VAN BEVEREN deze aan 

hem levert of doet leveren. Bij weigering van de levering is VAN BEVEREN gerechtigd de 

zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.  

3. Alle door VAN BEVEREN geleverde zaken blijven eigendom van VAN BEVEREN totdat het 

volledige factuurbedrag is betaald en alle navolgende verplichtingen uit alle met VAN 

BEVEREN gesloten overeenkomsten is nagekomen.  

4. Levert opdrachtgever de nog niet (geheel) betaalde goederen door, dan is 

opdrachtgever verplicht het eigendom voor te behouden en VAN BEVEREN op eerste 

verlangen alle vorderingen tot het nog verschuldigde bedrag aan VAN BEVEREN in stil 

pandrecht over te dragen. 

5. Voor het geval dat VAN BEVEREN haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 

uitoefenen, geeft de afnemer nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan 

VAN BEVEREN of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de 

eigendommen van VAN BEVEREN zich bevinden en die zaken terug te nemen. Dit met 

inbegrip van de daartoe eventueel benodigde montage.  

 

7. Aansprakelijkheid 

1. Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de geleverde producten correct zijn, 

sluit VAN BEVEREN iedere aansprakelijk uit voor iedere schade ontstaan bij de opdrachtgever 

of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde materialen en/of producten. 

Tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van VAN BEVEREN wordt aangetoond. Het komt 

voor rekening en risico van de afnemer of de van VAN BEVEREN betrokken producten 

geschikt zijn voor het doel waarvoor hij deze wil inzetten. 

2. Expliciet wordt de aansprakelijkheid uitgesloten voor elke bedrijfsschade bij de 

opdrachtgever of derden, zoals onder meer echter niet uitsluitend, stagnatieschade/ 

bedrijfsstoring, inkomstenderving en overige directe en indirecte gevolg schade. 

Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.  

3. Indien derden vergoeding van schade van VAN BEVEREN claimen is de opdrachtgever 

gehouden VAN BEVEREN op eerste verzoek volledig te vrijwaren. 

4. De aansprakelijkheid van VAN BEVEREN is beperkt tot het bedrag van de door de 

assuradeur van VAN BEVEREN in onderhavig geval te verstrekken uitkering.  

5. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en 

VAN BEVEREN aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van VAN BEVEREN beperkt tot de 

factuurwaarde van de opdracht, tenminste dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft.  

 

8. Onderzoek, reclames 

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, of in ieder geval 

binnen 2 dagen na levering te onderzoeken op gebreken. Daarbij behoort afnemer te 

onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is 

overeengekomen.  

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 2 dagen na levering aan VAN BEVEREN te 

worden gemeld.  

3. Niet zichtbare gebreken behoren schriftelijk binnen twee weken na ontdekking maar 

uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld, het één en ander op straffe van 

verval van aansprakelijkheid van VAN BEVEREN voor wat betreft die gebreken/klacht. 

 

9. Garantie  

1. Garantie wordt alleen verleend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is 

overeengekomen. 

2. Een verleende garantie beperkt zich tot reparatie of vervanging van het gebrekkige 

onderdeel, één en ander steeds ter keuze van VAN BEVEREN. Alle kosten die boven deze 



verplichting uitgaan, zoals transportkosten, reis- en verblijfkosten en eventuele kosten van 

demontage en montage zijn voor rekening van opdrachtgever. 

3. Een verleende garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van 

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 

VAN BEVEREN, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te 

brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet 

bestemd is.  

 

10. Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden 

binnen 30 dagen na factuurdatum door storting op een door VAN BEVEREN aan te wijzen 

giro- of bankrekening. Afnemer is van rechtswege in verzuim zodra deze betalingstermijn is 

overschreden zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist. Afnemer is 

dan de wettelijke handelrente verschuldigd.  

2. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de 

betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.  

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn 

de vorderingen van VAN BEVEREN op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

4. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 

en gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van afnemer. In ieder 

geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De 

incassokosten worden berekend volgens het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde 

van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.  

5. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen is VAN BEVEREN gerechtigd van de 

opdrachtgever voor zijn betalingsverplichting een zekerheid te verlangen. Dit geldt ook 

indien een opdracht al wordt uitgevoerd en/of krediet is bedongen. Indien de 

opdrachtgever een verlangde zekerheid niet stelt, is VAN BEVEREN gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

 

11. Overmacht 

1. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering 

van die overeenkomst door overmacht niet mogelijk is, heeft VAN BEVEREN het recht, zonder 

enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten of te ontbinden. 

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van VAN BEVEREN 

onafhankelijke omstandigheid (ook als deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

was te voorzien) die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk 

verhinderd. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of 

belemmeringen, stakingen, natuurrampen, bovenmatig ziekteverzuim, ongevallen, brand, 

onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen/productiemiddelen, bedrijfsstoring bij 

(toe) leveranciers, oorlog en alle overige omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en 

gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van VAN BEVEREN vallen. 

3. Mocht de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duren, dan heeft zowel VAN BEVEREN 

als opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op enige 

vergoeding van enige schade. 

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

1. Op alle met VAN BEVEREN gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met VAN BEVEREN gesloten 

overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter uit het 

arrondissement Zeeland West Brabant. 

 

 


