Algemene Voorwaarden Crole Natuurrund
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Gebruiker: Crole Natuurrund, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
61131067.
Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon in wiers opdracht goederen en/of diensten worden
geleverd. Hieronder tevens begrepen diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).
De overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en andere aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen van Gebruiker, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
Toepassing van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 2 – Offertes en prijzen
2.1
2.2

2.3

De door Gebruiker uitgebrachte offertes en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend.
De door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is
overeengekomen.
Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de prijswijziging een verhoging van meer
dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen na aankondiging van de
prijsverhoging door Gebruiker te ontbinden.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
3.1
3.2

3.3
3.4

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 8 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Gebruiker aan te
geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim en is zij een rente van 1%
per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken
(buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de
hoofdsom, met een minimum van € 100,00 tenzij de wet anders bepaalt.
Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen
zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
Verrekening met enige vordering op Gebruiker is uitgesloten.

Artikel 4 – Levering
4.1
4.2

4.3
4.4

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op een afgesproken plaats van bestemming. Opdrachtgever is
verplicht de door Gebruiker aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
De door Gebruiker opgegeven levertijd is bij benadering en betreft derhalve nimmer een fatale termijn. Gebruiker is na
overschrijding van de bedoelde termijn slechts in verzuim indien Gebruiker van Opdrachtgever een schriftelijke
ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan.
Bij materiële overschrijding van laatstgenoemde termijn heeft Opdrachtgever het recht op ontbinding van de
overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten af te leveren. Indien zaken in gedeelten worden afgeleverd is Gebruiker
gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
5.1

5.2

5.3

De geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met
Gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
a. de tegenprestaties) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf;
b. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Opdrachtgever van deze overeenkomst(en).
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Gebruiker
gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of derden
die de zaken voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle
medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is
Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 6 – Reclame
6.1

Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele zichtbare
beschadigingen en kwaliteit te (laten) controleren. Bij gebreken dient Opdrachtgever onmiddellijk na ontvangst, doch
uiterlijk binnen 4 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Gebruiker mededeling te doen, bij gebreke
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6.2

waarvan elke aanspraak jegens Gebruiker vervalt. Ingebruikneming, beschadiging en doorverkoop na constatering van
gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
In het geval Gebruiker van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Gebruiker het recht om naar eigen
keuze de zaak te vervangen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde
bedrag, zonder dat Opdrachtgever enig recht kan doen gelden op verdere schadevergoeding.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding
7.1

7.2

7.3

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en
voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of
een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar,
indien Gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
Indien Gebruiker overgaat tot opschorting of ontbinding, is Gebruiker op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 8 – Overmacht
8.1

8.2
8.3

8.4

Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Gebruiker is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van,
althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Gebruiker gelegen omstandigheid. Als
zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door
leveranciers van hun verplichtingen jegens Gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop
gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel
uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking,
bezetting, boycot of blokkade.
Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Gebruiker is tevens niet toerekenbaar indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan
twee maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan geen aanspraak
maken op enigerlei schadevergoeding.
Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is Gebruiker
bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1
9.2
9.3
9.4

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
De aansprakelijkheid van Gebruiker zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte
voor de betreffende levering.
Opdrachtgever is gehouden Gebruiker te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken
van derden tot vergoeding van schade.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of
derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Rechts- en forumkeuze
10.1
10.2
10.3

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitsluiting van
het Weens Koopverdrag.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Limburg.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn,
dan blijven Opdrachtgever en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige
dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de
strekking of gevolgen zo veel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepalingen.
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