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Artikel 1:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR
ASFALTSPECIE
Van: Asfalt Productie Maatschappij, van Konijnenburgweg 54, 4612 PL
Bergen op Zoom.
Per : 1-7-2014

Algemeen

1.1.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper
gedane aanbiedingen en maken deel uit van elke tussen koper en verkoper gesloten
overeenkomst terzake van de levering van asfaltspecie. De toepasselijkheid van door koper
gehanteerde voorwaarden worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover
deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2:

Offerten

Alle offerten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, vrijblijvend.
Artikel 3:

Prijzen en prijsaanpassing

De in de offerten genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostencomponenten zoals die gelden
ten tijde van het uitbrengen van de offerte.
Wijzigingen in de kostencomponenten die zich vóór de levering voordoen, zullen door
verkoper aan koper worden doorberekend.
Artikel 4:

Hoeveelheden

De op de weegbon vermelde hoeveelheid is maatgevend voor de facturatie en geldt als
volkomen bewijs.
Artikel 5:

Levering en risico-overgang

De in de offerte vermelde prijzen zijn vanaf asfaltcentrale geladen in middel van transport,
vanaf welk moment de levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden en het risico op koper
overgaat. De reinheid van het middel van transport is ter verantwoording van de afnemer.
Koper vrijwaart verkoper voor onreinheid van transportmiddel waarin geladen wordt.
Artikel 6:

Levertermijn

6.1.

De door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2.

Overmacht bevrijdt de verkoper van de plicht tot levering gedurende de periode waarin de
overmacht optreedt. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil of het toedoen
van de verkoper, die van dien aard zijn dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd.
Onder overmacht worden onder andere verstaan: gebrek aan grondstof, werkstaking,
uitsluiting, mobilisatie, staat van beleg of staat van oorlog, belemmerde of gesloten
scheepvaart, abnormale weersomstandigheden, storingen in het productieproces welke niet
door schuld of onachtzaamheid van verkoper zijn ontstaan, toerekenbare tekortkoming c.q.
beroep op overmacht door derden, die door verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst
zijn ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van
overheidswege.
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Artikel 7:
7.1.

7.2.

7.3.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR
ASFALTSPECIE
Van: Asfalt Productie Maatschappij, van Konijnenburgweg 54, 4612 PL
Bergen op Zoom.
Per : 1-7-2014

Betaling

Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum door koper te zijn voldaan. In geval van
niet tijdige betaling is verkoper gerechtigd alle verdere leveringen aan koper op te schorten.
Voorts is verkoper gerechtigd om in geval van niet tijdige betaling aan koper rente in rekening
te brengen ter grootte van 1% per maand, zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is.
.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter invordering van achterstallige
betalingen, komen voor rekening van koper
Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van
kredietwaardigheid van koper . Verkoper is te allen tijd gerechtigd zekerheid te verlangen voor
een richtige betaling.

Artikel 8:

Garantie

8.1.

De asfaltspecie wordt normaliter geleverd onder CE-markering. Asfaltspecie waarvoor geen
Europese norm bestaat zal bij aflevering voldoen aan de overeengekomen
samenstellingseisen van het mengsel.

8.2.

Iedere aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper vervalt na veertien dagen na
levering, behalve wanneer sprake is van verborgen gebreken die gedurende die veertien
dagen redelijkerwijs niet te onderkennen waren. Voor deze verborgen gebreken is verkoper
gedurende drie jaar na levering aansprakelijk. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek
is niet ontvankelijk na verloop van twee (2) maanden van de betreffende periode.

8.3.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de verplichting tot
herlevering van de hoeveelheid asfaltspecie die niet aan de eisen voldoet.

8.4.

Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden die verband houden met de
leverantie.

Artikel 9:

Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen, die mochten rijzen naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door
arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland.Het Nederlandse recht is op
de overeenkomst van toepassing.
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