AL G E ME NE V O O RWA A R D E N
van de besloten
vennootschap Verbufa B.V.,
Hanzeboulevard 20-22 te
(3825 PH), Amersfoort.
Gedeponeerd op 08-07-2013 bij
de Kamer van Koophandel te
Amersfoort onder dossiernummer
31044861.
Artikel 1 – Definities
Verbufa: De besloten vennootschap
Verbufa B.V. gevestigd te
Amersfoort.
Opdrachtgever: iedere
(rechts)persoon met wie Verbufa
B.V. een contractuele
rechtsverhouding heeft, waaronder
overeenkomsten betreffende het
leveren van zaken en/of diensten.
Offerte: een schriftelijk aanbod van
Verbufa om een overeenkomst te
sluiten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele
rechtsverhouding tussen Verbufa en
een Opdrachtgever, waaronder
iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen Verbufa en een
Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden die door
een Opdrachtgever worden
gehanteerd wordt uitgesloten.
2.3 Afwijkingen en aanvullingen op
deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien Verbufa de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk
schriftelijk heeft bevestigd.
2.4 Indien enige bepaling van deze
algemene voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
Artikel 3 – Totstandkoming van de
overeenkomst
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn de
door Verbufa uitgebrachte Offertes
gedurende 30 dagen vanaf de op de
Offerte aangegeven datum geldig.
3.2 Mondelinge toezeggingen binden
Verbufa slechts indien en voorzover
zij uitdrukkelijk schriftelijk door
Verbufa aan de Opdrachtgever zijn
bevestigd.
3.3 Een overeenkomst met Verbufa
komt uitsluitend tot stand door
schriftelijke bevestiging van de
mondeling gemaakte afspraken door
Verbufa aan de Opdrachtgever.
Artikel 4 – Prijzen
4.1 De in een Offerte vermelde
prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven.
4.2 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald komen
invoerrechten, omzetbelasting en in
het algemeen alle belastingen en
heffingen van overheidswege voor
rekening van de Opdrachtgever.
Verbufa is echter niettemin gerechtigd latere verhogingen van
heffingen van overheidswege en/of
belastingen aan de Opdrachtgever
afzonderlijk in rekening te brengen.
De Opdrachtgever is die latere
verhogingen aan Verbufa
verschuldigd.
4.3 In de prijzen zijn niet begrepen
de kosten voor bijvoorbeeld breeken metselwerken, het leggen van
leidingen voor gas, elektriciteit,
water en/of stroom, alsmede het
maken van aansluitingen daarop.
4.4 Indien Verbufa met de Opdrachtgever een bepaalde prijs is overeengekomen, is Verbufa niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs
ingeval er een wijziging optreedt in
kostprijsbepalende factoren zoals
bijvoorbeeld:
– de prijs van grondstoffen;
– ongunstige koerswijzigingen;
– prijsverhogingen van leveranciers
van Verbufa.
Verbufa zal de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen van de prijsverhoging.
4.5 Als op het moment van aflevering op grond van de op dat moment
geldende prijslijst van Verbufa een
andere prijs geldt dan op de Offerte
is vermeld, geeft de prijslijst de
doorslag. Verbufa heeft het recht die
prijs in rekening te brengen bij de
Opdrachtgever, met inachtneming
van het in artikel 4.6 bepaalde.
4.6 Indien er sprake is van een prijsverhoging van 10% of meer ten
opzichte van de prijs vermeld op de
Offerte heeft de Opdrachtgever het
recht de overeenkomst te ontbinden, evenwel zonder enig recht
op schadevergoeding. De Opdracht-

gever dient zijn wil tot ontbinding
schriftelijk binnen acht dagen nadat
aan hem de mededeling tot
prijsverhoging is gedaan kenbaar te
maken, bij gebreke waarvan de
overeenkomst inclusief
prijsverhoging in stand blijft.
Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tot levering in termijnen,
met betrekking tot de nog af te
nemen hoeveelheden, indien Verbufa
gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn prijzen met meer dan
10% verhoogt. Indien bij
overeenkomsten tot levering in
termijnen de prijs in de eerste drie
maanden na het sluiten van de
overeenkomst wordt verhoogd kan
de Opdrachtgever ongeacht de
hoogte van de prijswijziging de overeenkomst binnen acht dagen nadat
de mededeling tot prijsverhoging
aan hem is gedaan ontbinden.
Artikel 5 – Levering
5.1 Tenzij anders is
overeengekomen, geschiedt levering
door bezitsverschaffing (verder ook
te noemen:
‘aflevering’ door Verbufa op het
adres van het magazijn van Verbufa
c.q. een door Verbufa aan te wijzen
opslagplaats of depot).
5.2 Wanneer één van de zogenaamde ‘Incoterms’ is overeengekomen als leveringscondities,
zullen de op het moment van het
sluiten van de overeenkomst
geldende Incoterms van toepassing
zijn.
5.2 Wanneer franco levering is overeengekomen, houdt zulks in dat de
normale kosten van transport tot op
de plaats van bestemming in de prijs
zijn inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Onder
normale kosten van transport worden
niet verstaan extra kosten als bijvoorbeeld kosten ten gevolge van
ongunstige weersomstandigheden,
verkeersbelemmeringen etc.. Tenzij
anders mocht zijn overeengekomen,
draagt Verbufa bij franco levering
tijdens het transport van Verbufa
naar de plaats van bestemming er
zorg voor dat alle goederen voor ten
hoogste het bedrag van de factuurwaarde verzekerd zijn tegen de gebruikelijke risico’s, exclusief molest.
5.3 De Opdrachtgever is verplicht de
gekochte zaken af te nemen op het
moment waarop deze door Verbufa
voor aflevering gereedgemaakt zijn
dan wel zijn afgeleverd (bij franco
levering). Vanaf dat moment loopt de
Opdrachtgever ook het volledige
risico voor de goederen.
Indien de Opdrachtgever de afname
weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of
instructies, die noodzakelijk zijn voor
de levering, zullen de zaken worden
opgeslagen voor rekening en risico
van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle (aanvullende kosten), waaronder in ieder
geval opslagkosten, verschuldigd
zijn. Hetzelfde geldt indien de af te
leveren goederen ingevolge aanwijzingen van de Opdrachtgever
tijdelijk elders worden geplaatst.
5.4 De in de Offerte vermelde
levertijd is indicatief en is mede
afhankelijk van de tijdige levering
door de leveranciers van Verbufa.
De enkele overschrijding van de
overeengekomen leveringstermijn zal
geen tekortkoming van Verbufa
opleveren.Opdrachtgever zal in dat
geval gerechtigd zijn te verlangen dat
levering alsnog binnen een redelijke,
door Verbufa te bepalen termijn zal
plaatsvinden, bij gebreke waarvan
de Opdrachtgever het recht heeft de
overeenkomst voor het nog niet
geleverde deel te ontbinden, door
middel van een aangetekend
schrijven aan Verbufa, evenwel
zonder enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. Door
de ontbinding ontstaat noch voor
Verbufa noch voor Opdrachtgever
de verplichting om reeds verrichte
prestaties ongedaan te maken.
Reeds verrichte prestaties dienen
dan ook door de Opdrachtgever
betaald te worden.
Artikel 6 – Deelleveringen
Het is Verbufa toegestaan verkochte
zaken in gedeelten te leveren. Hierop
bestaat een uitzondering indien een
deellevering geen te bepalen zelfstandige waarde heeft. Indien de
zaken in gedeelten worden geleverd,
is Verbufa bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren.
Artikel 7 – Technische eisen,
montage
7.1 Indien de door Verbufa aan de
Opdrachtgever te leveren zaken

buiten Nederland moeten worden
gebruikt, is de Opdrachtgever
verplicht dat voor het sluiten van de
overeenkomst aan Verbufa te berichten
en om tijdig die informatie aan te
leveren die voor Verbufa vereist is om
de te leveren zaken te laten voldoen
aan de technische eisen of normen,
die worden gesteld door wetten of
bepalingen van het land van gebruik.
Eveneens dienen voorwaarden welke
afwijken van de in Nederland
geldende eisen en normen, ook in het
geval van gebruik in Nederland, door
de Opdrachtgever nadrukkelijk te
worden gemeld.
Indien de Opdrachtgever de in deze
bepaling omschreven verplichtingen
niet is nagekomen, is Verbufa niet
jegens de Opdrachtgever
aansprakelijk, ook niet voor claims
van derden jegens de
Opdrachtgever.
7.2 Het ter beschikking stellen van
monteurs of ander personeel
geschiedt, tenzij vooraf schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, steeds tegen berekening
van alle werk- en reisuren, alsmede
extra kosten volgens de alsdan
geldende tarieven van Verbufa.
7.3 Onder ‘gratis montage’ wordt
uitsluitend verstaan het gratis ter
beschikking stellen van één monteur
voor de eigenlijke montage.
De Opdrachtgever is verplicht de
monteur de nodige hulp, alsmede al
het benodigde hijs-, transport-, en
ander gereedschap en poetsmateriaal ten behoeve van het naar
binnen brengen en monteren
kosteloos ter beschikking te
stellen.
7.4 Alle mogelijke bouwwerken, het
maken van funderingen en het aanleggen van leidingen zullen door
en voor rekening en risico van de
Opdrachtgever moeten geschieden.
Verbufa aanvaardt hiervoor geen
enkele aansprakelijkheid.
7.5 Extra kosten voortvloeiend uit
het feit dat de monteur, ten gevolge
van een oorzaak, waarvoor Verbufa
niet verantwoordelijk kan worden
gesteld, zijn werkzaamheden niet
direct na aankomst kan aanvangen
of deze moet onderbreken, komen
volledig ten laste van de Opdrachtgever. Wanneer de montage niet in
de gewone daguren kan geschieden,
komen de extra kosten eveneens
voor rekening van de Opdrachtgever.
7.6 Tenzij anders overeengekomen
zijn speciale beveiligingsmaatregelen
welke, al dan niet volgens voorschrift
van overheidswege, dienen te
worden aangebracht voor rekening
van de Opdrachtgever.

dan wel betreffende auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele of industriële
eigendom van de website,
databestanden, apparatuur of materialen en meer in het algemeen van
hetgeen aan de Opdrachtgever ter
beschikking is gesteld en/of is geleverd
te verwijderen of op enigerlei wijze te
wijzigen.

Artikel 8 – Monsters, modellen
en voorbeelden
8.1 Als Verbufa een model, ee n
monster, voorbeelden, tekeningen,
catalogi, prospectussen en ander
informatiemateriaal toont of verstrekt
in een Offerte, orderbevestiging of
anderszins geschiedt dit altijd
slechts bij wijze van aanduiding.
De hoedanigheden van te leveren
zaken kunnen van het monster,
het model, de voorbeelden,
tekeningen, catalogi,
prospectussen en ander
informatiemateriaal afwijken.

11.1 Verbufa is bevoegd
goederen/zaken te leveren die
afwijken van hetgeen is
overeengekomen indien het betreft
wijzigingen die vereist zijn om te
voldoen aan toepasselijke wettelijke
voorschriften of i ndi en het geringe
afwijkingen of wijzigingen betreffen
die naar maatstaven van Verbufa een
verbetering van de goederen/zaken
betekenen.
11.2 Als om wat voor reden dan ook
de overeenkomst niet geheel wordt
uitgevoerd blijft de overeenkomst
naar vri j e keuze va n Verb uf a
voor het overige gedeelte in stand.

Artikel 9 – Geheimhouding

Artikel 12 – Betaling

9.1 De Opdrachtgever is verplicht
alle aan hem bekende bedrijfsgegevens van Verbufa tegenover
derden geheim te houden.
Deze geheimhoudingsplicht blijft
van kracht na beëindiging van de
overeenkomst.
9.2 Indien de Opdrachtgever inbreuk
maakt op zijn verplichtingen
genoemd in het eerste lid verbeurt
de Opdrachtgever een niet voor
matiging vatbare boete van
€ 1.000,– voor iedere overtreding
(waarbij elke dag dat een
overtreding voortduurt wordt gezien
als een separate overtreding),
onverminderd het recht van Verbufa
op vergoeding daarnaast van de
werkelijk geleden schade.

12.1 De Opdrachtgever is verplicht
tot volledige betaling van het door
Verbufa gefactureerde bedrag
binnen 30 dagen na factuurdatum;
– door middel van enig
wettig betaalmiddel ten
kantore van Verbufa;
– door overschrijving van het
verschuldigde bedrag naar Verbufa
te Amersfoort.
Na het verstrijken van een termijn
van 30 dagen na de factuurdatum is
de Opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim; de
Opdrachtgever is vanaf het moment
van het verzuim over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd ter
hoogte van de wettelijke
handelsrente vermeerderd met een
opslag van 2% (zegge: twee
procent).
12.2 In het geval van liquidatie,
faillissement of surseance van
betaling van de Opdrachtgever,
zullen de verplichtingen van de
Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zijn.
12.3 Opdrachtgever heeft nimmer
recht betaling geheel of gedeeltelijk
op te schorten.
12.4 Betaling dient plaats te vinden
zonder korting.
12.5 De Opdrachtgever is nimmer
gerechtigd tot verrekening van enige
betaling.
12.6 Door de Opdrachtgever gedane
betalingen strekken ter afdoening

Artikel 10 – Intellectuele
eigendomsrechten
10.1 De Opdrachtgever garandeert
geen inbreuk te maken op enig
intellectueel eigendomsrecht van
Verbufa en/of een derde.
10.2 De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen door Verbufa
aan de Opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld en/of
geleverd berusten bij Verbufa of de
eventueel derde rechthebbende en
komen niet bij de Opdrachtgever te
rusten.
10.3 Het is de Opdrachtgever niet
toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter

10.4 Alle door de Opdrachtgever
ontvangen modellen, monsters,
tekeningen, voorbeelden, catalogi,
prospecti en informatiemateriaal die
door Verbufa aan de Opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld blijven
eigendom van Verbufa ook al
zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht. Tevens mogen deze niet
aan derden worden getoond en/of
ter beschikking gesteld en is de
Opdrachtgever niet gerechtigd een
kopie daarvan te maken en/of te
behouden.
10.5 De Opdrachtgever vrijwaart
Verbufa voor alle claims van derden
en directe en indirecte schade die
het gevolg is van een inbreuk
door de Opdrachtgever op de
intellectuele eigendomsrechten
van Verbufa en/of een derde.
Verbufa is voor dergelijke claims
en schade niet aansprakelijk,
noch jegens de Opdrachtgever,
noch jegens de derden.
10.6 De Opdrachtgever vrijwaart
Verbufa voor claims van derden
en voor directe en indirecte
schade gegrond op een inbreuk
op een IE-recht van voornoemde
derden en Verbufa is voor
dergelijke claims en schade niet
aansprakelijk, dit indien de
Opdrachtgever de te leveren
zaken door natrekking dan wel
verbinding deel heeft laten
worden van andere zaken en/of
indien de Opdrachtgever de
zaken (al dan niet nadat deze
door natrekking en/of verbinding
deel zijn uit gaan maken van
andere zaken) heeft door
geleverd aan derden ten
behoeve van gebruik buiten de
EU dan wel aan derden
gevestigd buiten de EU. Het door
natrekking dan wel verbinding
deel laten worden van de te
leveren zaken van andere zaken
en/of het door leveren van de
zaken aan derden gevestigd
buiten de EU en/of ten behoeve
van het gebruik buiten de EU
komt aldus geheel voor rekening
en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11 – Afwijkingen
en Wijzigingen.

van opeisbare facturen die het
langst open staan uit welke overeenkomst tussen partijen dan ook, zelfs
al vermeldt de Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
Artikel 13 – Kredietbeperking
Verbufa is gerechtigd naast de
verschuldigde rente een toeslag van 2%
(zegge: twee procent) op het factuurbedrag
in rekening te brengen, welke niet is
verschuldigd bij
betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
Artikel 14 –Opschorting en
Ontbinding
14.1 Verbufa is in geval van een toerekenbare tekortkoming van de
Opdrachtgever, dan wel indien voorzienbaar
is dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de
nakoming van enige verplichting, gerechtigd
haar verplichtingen op te schorten of deze
geheel of ten dele zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat een
nadere ingebrekestelling vereist is.
Ontbinding geschiedt door middel van een
schriftelijke ver klaring.
14.2 Verbufa is eveneens gerechtigd tot
opschorting dan wel gehele of gedeeltelijk
ontbinding, zonder rechtelijke tussenkomst,
indien:
– zich omstandigheden voordoen met
betrekking tot personen en/of materialen
waarvan Verbufa zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn
dat de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt dat naleving van
de overeenkomst in redelijkheid niet meer
kan worden gevergd;
– Verbufa de Opdrachtgever bij het sluiten
van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en
deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende
is.
14.3 Alle door Verbufa gemaakte kosten en
alle schade als gevolg van de opschorting
en/of ontbinding komen voor rekening van de
Opdrachtgever.
14.4 De in lid 1 genoemde rechten heeft
Verbufa eveneens indien Opdrachtgever in
staat van faillissement verkeert, zijn
faillissement wordt aangevraagd of
verkregen, ten laste van de Opdrachtgever
beslag wordt gelegd of zijn bedrijf in de
situatie van een liquidatie is getreden.
14.5 Indien zich een situatie voordoet als
hiervoor omschreven in de leden 1, 2 en 4
zijn alle op dat tijdstip openstaande
vorderingen van Verbufa direct opeisbaar.
14.6 In het geval van een toerekenbare
tekortkoming van de Opdracht- gever heeft
Verbufa recht op ver- goeding van alle door
haar geleden directe en indiirecte schade.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 De totale aansprakelijkheid van Verbufa
is, behoudens opzet of grove schuld van
Verbufa en behoudens hetgeen elders in
deze algemene voorwaarden is bepaald,
beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de laatste factuur
dan wel in het geval de aansprakelijkheid
door de verzekering wordt gedekt
het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering. Onder directe schade wordt
naast de directe schade zelf nog verstaan:
a. redelijke kosten die de Opdrachtgever zou
moeten maken om de prestatie van Verbufa
aan de overeenkomst te doen beantwoorden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade
voor zover die vaststelling betrekking heeft op
directe schade in de zin van deze
voorwaarden;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of
beperking van de schade voorzover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot een beperking van de
directe schade in de zin van deze voorwaarden.
15.2 Voldoening aan het bepaalde in lid 1 van
dit artikel geldt als enige en algehele
schadevergoeding zodat Verbufa nimmer
aansprakelijk is voor enige overige schade
zoals, bedrijfsschade, winstderving, verlies
van orders, vermindering van omzet, verlies
van omzet of productie, stilstand of vertraging
in het productieproces, gehele of
gedeeltelijke beschadiging of verlies van
goederen, schade ten gevolge van
persoonlijke ongevallen, schade van derden
of welke schade dan ook.
15.3 De aansprakelijkheid van Verbufa
ontstaat in alle gevallen slechts indien de
Opdrachtgever Verbufa binnen veertien
dagen na het ontstaan van de tekortkoming
bij aangetekend schrijven aansprakelijk en/of
in gebreke stelt, waarbij in het geval van een
ingebrekestelling een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming wordt gesteld
en Verbufa ook na het verstrijken van die
termijn toerekenbaar tekort blijft
schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen. De ingebrekestelling
dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat
Verbufa in staat is adequaat te
reageren.
15.4 Voorwaarde voor het ontstaan
van enig recht op schadevergoeding
is steeds dat de Opdrachtgever de
schade binnen veertien dagen na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij aangetekend
schrijven aan Verbufa meldt. Ieder recht op

schadevergoeding jegens Verbufa
vervalt door het enkele verloop van
2 (zegge; twee) maanden nadat de
Opdrachtgever redelijkerwijs met
de schade bekend had kunnen zijn.
Heeft Opdrachtgever Verbufa met
inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde schriftelijk in kennis
en aansprakelijk gesteld dan vervalt
het recht op schadevergoeding
niettemin indien Opdrachtgever niet
binnen 6 maanden na de
kennisgeving een rechtsvordering
tegen Verbufa bij de daartoe
bevoegde instantie aanhangig
maakt.
15.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze
algemene voorwaarden worden
geacht mede te zijn bedongen ten
behoeve van derden die door
Verbufa bij de uitvoering van haar
verplichtingen zijn betrokken.
15.6 Opdrachtgever vrijwaart
Verbufa en stelt Verbufa
schadeloos voor alle aanspraken
van derden tot vergoeding van
schade waarvoor de
aansprakelijkheid van Verbufa in de
verhouding met de Opdrachtgever
in deze voorwaarden is uitgesloten.
Artikel 16 – Overmacht
16.1 Tekortkomingen in de
nakoming van verplichtingen van
Verbufa kunnen niet aan Verbufa
worden toegerekend indien zij niet
zijn te wijten aan haar schuld, noch
krachtens de wet, rechtshandeling
of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening
komen (overmacht). Onder
overmacht van Verbufa wordt mede
verstaan overmacht van
toeleveranciers van Verbufa en de
omstandigheden als onder 16.2
genoemd.
16.2 Tekortkomingen van Verbufa
in de nakoming van haar
verplichtingen ten gevolge van
oorlog, mobilisatie, onrust,
overstroming, stremmingen in het
vervoer, stagnatie in en/of
beperking van en/of stopzetting van
de levering door openbare nutsbedrijven, machinebreuk en andere
ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen
van overheidswege, niet levering
van de noodzakelijke materialen en
half fabrikaten door derden, opzet
of grove schuld van hulppersonen
en andere gelijksoortige van de wil
van Verbufa onafhankelijke
omstandigheden worden
aangemerkt als niet aan Verbufa
toe te rekenen en vallen aldus
onder overmacht.
16.3 In geval van zodanige
wijzigingen van de omstandigheden
die maken dat (verdere) nakoming
van de verplichtingen van Verbufa
redelijkerwijs niet van Verbufa kan
worden gevergd, heeft Verbufa het
recht om zonder gerechtelijke
tussenkomst de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten dan
wel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat
Verbufa tot enige vergoeding van
schade, door de Opdrachtgever of
door een derde geleden, gehouden
zal zijn.
16.4 Verbufa heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Verbufa haar
verbintenis had moeten nakomen.
16.5 Indien de periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door Verbufa niet mogelijk is langer duurt dan 3
maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
16.6 Indien Verbufa bij het intreden
van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de
Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde
c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 17 –
Eigendomsvoorbehoud
17.1 De eigendom van hetgeen
Verbufa aan de Opdrachtgever
levert gaat pas over op de
Opdrachtgever nadat deze al
hetgeen hij krachtens de
overeenkomst met Verbufa als
tegenprestatie voor hetgeen is
geleverd aan Verbufa verschuldigd
is aan Verbufa heeft voldaan. Het
eigendomsvoorbehoud, zoals dat is
omschreven in de vorige zin omvat

tevens vorderingen van Verbufa op
de Opdrachtgever wegens het
tekortschieten in de nakoming van
de in de eerste zin van dit artikellid
bedoelde overeenkomst.
17.2 Door Verbufa afgeleverde
zaken, die krachtens artikel17.1
onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen slechts in het kader
van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht. Overigens is
de Opdrachtgever niet bevoegd de
zaken te verpanden of hier enig
ander recht op te vestigen.
17.3 Indien de Opdrachtgever zijn
verplichtingen niet nakomt of er
gegronde vrees bestaat dat hij
zulks niet zal doen, is Verbufa
gerechtigd afgeleverde zaken,
waarop het in
Artikel 17.1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust, bij de
Opdrachtgever of derden, die de
zaak voor de Opdrachtgever
houden, weg te halen of weg te
doen halen. De Opdrachtgever is
verplicht hiertoe alle medewerking
te verschaffen op straffe van een
boete van € 10.000,– per dag dat
niet alle medewerking wordt
verschaft.
17.4 Indien derden enig recht op de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is de Opdrachtgever verplicht Verbufa zo snel als redelijkerwijs mogelijk is daarvan op de
hoogte te stellen.
17.5 De Opdrachtgever verplicht
zich op eerste verzoek van Verbufa:
– de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand-,
ontploffing-, en waterschade en
tegen diefstal en de polis van deze
verzekering ter inzage aan Verbufa
te geven;
– alle aanspraken van de
Opdrachtgever op verzekeraars met
betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verpanden aan Verbufa op
de daarvoor wettelijk
voorgeschreven wijze;
– de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te merken als het
eigendom van Verbufa;
– op andere manieren
medewerking te verlenen aan alle
redelijke maatregelen, die Verbufa
ter bescherming van haar
eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en
welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
17.6 Eventuele reparaties van de
zaken zullen voor rekening en risico
van de Opdrachtgever geschieden
door personen die door Verbufa zijn
aangewezen;
17.7 indien de waarde van de door
Verbufa teruggenomen goederen
moet worden bepaald, zal taxatie
geschieden door een door Verbufa
aan te wijzen deskundige. Bij elke
taxatie zal rekening worden gehouden met de prijs, waarvoor Verbufa
op de dag van de terugname
nieuwe goederen van dezelfde aard
als het teruggenomene zou kunnen
verschaffen. Uitgaande van deze
prijs zal voorts rekening worden gehouden met de waardevermindering
door gebruik, beschadiging, veroudering en mindere verkoopbaarheid uit welke oorzaak dan ook van
de teruggenomen goederen.
Artikel 18 – Gebreken,
klachttermijnen
18.1 De Opdrachtgever dient de
gekochte zaken bij aflevering of
kort daarna te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de Opdrachtgever na
te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te
weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de geleverde zaken wat betreft
kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal
en de hoeveelheid)
overeenstemmen met het
overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen
aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken –
aan de eisen die gesteld mogen
worden voor een normaal gebruik
en/of handelsdoeleinden.
18.2 Worden zichtbare gebreken of
tekorten geconstateerd, dan dient
de Opdrachtgever deze binnen 14
dagen na aflevering schriftelijk aan
Verbufa te melden, dit op verval
van aanspraken.
18.3 Niet zichtbare gebreken dient
de Opdrachtgever binnen 14 dagen
na ontdekking, doch uiterlijk binnen
2 maanden na aflevering,schriftelijk
te melden aan Verbufa, dit op
verval van aanspraken.
18.4 Handelt de Opdrachtgever niet
op de wijze als in dit artikel bepaald
dan verliest hij zijn aanspraken
jegens Verbufa en geldt de levering
als onvoorwaardelijk aanvaard.
18.5 Ook indien de Opdrachtgever

tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van
gedane bestellingen bestaan. Zaken
kunnen slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Verbufa
aan Verbufa worden geretourneerd
en dienen alsdan franco te worden
verzonden. De verplichting van
Verbufa bij geconstateerde gebreken
gaat nooit verder dan de verplichting
tot vervanging van gebrekkige zaken.
18.6 Ten aanzien van vervangende
onderdelen geldt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in artikel
17 van deze algemene voorwaarden.
18.7 Aanspraken op grond van een
verplichting tot garantie moeten
ingeval van betwisting, op straffe van
verval van recht, in rechte aanhangig
worden gemaakt binnen
6 maanden na afloop van de in 18.2
en 18.3 bedoelde termijnen, dit op
verval van aanspraken.
18.8 Door Verbufa wordt voor
montage en installatie alleen garantie
gegeven, indien de montage en
installatie geschiedt door personeel
van Verbufa.
Ingeval de Opdrachtgever de
geleverde machines laat
onderhouden door een ander dan
Verbufa en/of reparaties laat
verrichten of veranderingen
aanbrengt, van welke aard dan ook,
daaronder begrepen het monteren
van andere dan originele
fabrieksonderdelen, anders dan door
of namens Verbufa en/of zonder
uitdrukkelijk toestemming van
Verbufa, vervalt iedere aanspraak op
enige garantie en ieder recht op
reclame en/of herstel van gebreken.
18.9 De garantie heeft nimmer
betrekking op gebreken ten gevolge
van natuurlijke slijtage of op
gebreken in de goede werking die
zijn ontstaan buiten de schuld van
Verbufa om, zoals bijvoorbeeld ten
gevolge van onoordeelkundige,
onjuiste of slordige behandeling,
overbelasting etc.
Verbufa is nimmer tot een
verdergaande garantie jegens de
Opdrachtgever gehouden dan
waarop Verbufa ten opzichte van de
toeleveranciers aanspraak kan
maken.
18.10 Voor oude, ongereviseerde
zaken/installaties wordt nimmer door
Verbufa garantie gegeven.
18.11 Het in dit artikel bepaalde is
van overeenkomstige toepassing met
betrekking tot vervangingsonderdelen.
Artikel 19 – Buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten
19.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke kosten, onder
andere verband houdende met de
inning en invordering van niet of niet
tijdig betaalde bedragen, zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op:
– over de eerste € 6.500,–:
15% van de hoofdsom
– over het meerdere tot € 13.500,–:
10% van de hoofdsom
– over het meerdere tot € 32.550,–:
8% van de hoofdsom
– over het meerdere tot € 130.000,–:
3% van de hoofdsom
Indien Verbufa aantoont in werkelijkheid hogere kosten te hebben
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor
ook vergoeding in aanmerking.
19.2 De kosten van een faillissementsaanvraag van Opdrachtgever
door Verbufa komen eveneens voor
rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 20 – Geschilbeslechting
20.1 Alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van de
overeen- komst waarop de
onderhavige algemene voorwaarden
van toepas- sing zijn of naar
aanleiding van nadere
overeenkomsten zullen uit- sluitend
worden berecht door de ter zake
bevoegde rechter binnen het
arrondissement Midden-Nederland
(Nederland) zulks onverminderd het
recht van Verbufa om enig geschil te
doen beslechten door de op grond
van de wet of enig verdrag bevoegde
rechter.
20.2 Ingeval van versies van de
algemene voorwaarden in
verschilldende talen, geeft de
Nederlandse versie en vertaling en
aldus de Nederlandse betekenis van
de gebruikte Nederlandse woorden
bij de uitleg van de algemene
voorwaarden altijd de doorslag.
Artikel 21 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop
deze voorwaarden geheel of ten dele
van toepassing zijn is Nederlands
recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.

