ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Ned. Kunststoffen Centrum HARJON B.V. Fahrenheitstr. 5-7 Dordrecht
1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van Harjon en op alle
overeenkomsten die Harjon sluit met een wederpartij, tenzij partijen schriftelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard. Aan eventuele overeengekomen
afwijkingen van de toepasselijkheid van onze verkoopvoorwaarden kan de wederpartij geen
recht ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
2. OFFERTE
Al onze offertes zijn vrijblijvend.
3. OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen wanneer wij een opdracht schriftelijk hebben
bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven.
4. PRIJZEN
Onze prijzen zijn de prijzen die gelden ten tijde van de levering van de zaken. Indien na het
tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering één van de kostprijs factoren van
Harjon is gestegen zal Harjon een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere
verkoopprijs in rekening brengen.
5. OVERMACHT
Indien Harjon één of meerdere van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van
omstandigheden die buiten haar schuld liggen en evenmin op grond van de wet, een door
Harjon gegeven garantie, of de verkeersopvatting, aan Harjon kan worden toegerekend, is
Harjon niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In geval van overmacht
heeft Harjon het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn.
6. ANNULERINGEN
a. Het annuleren van een overeenkomst of terugzenden van geleverde zaken
is slechts toegestaan na onze voorafgaande toestemming.
b. Indien krachtens lid a tot annulering van de overeenkomst of terugzending
van de geleverde zaken wordt overgegaan is de wederpartij verplicht alle
redelijke kosten en gederfde winst aan Harjon te vergoeden.
7. LEVERING, RISICO EN RECLAME
a. Levertijd
 Door Harjon opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 vertraging in de aflevering, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft,
zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de
koopovereenkomst over te gaan;
 ingeval de opgegeven levertijd c.q. aflevering ernstig wordt vertraagd, is
Harjon slechts aansprakelijk, indien deze vertraging is ontstaan ten
gevolge van opzet of grove schuld van haar bestuurders of leidinggevende
ondergeschikten. Alsdan is de aansprakelijkheid van Harjon beperkt tot het
factuurbedrag,. Harjon is niet aansprakelijk voor gederfde winst of
stagnatieschade bij de wederpartij.
b. Risico
De levering geschiedt af magazijn door ter beschikking stelling van de zaken
aan de vervoerder. Alsdan gaat het risico op de wederpartij over.
c. Reclame
 De wederpartij dient het geleverde prompt te controleren. Daarbij dient
met name te worden onderzocht of het geleverde geschikt is voor het
beoogde verwerkingsdoel en/of het beoogde gebruik.
 De wederpartij kan er zicht niet op beroepen dat het geleverde niet
beantwoordt aan het overeengekomene indien hij niet binnen 14 dagen
na aflevering hiervan aan Harjon kennis heeft gegeven. Indien een
melding niet schriftelijk wordt gedaan dient deze zo spoedig mogelijk
schriftelijk te worden bevestigd.
 Ook in het geval van tijdige reclame blijft de verplichting van de
wederpartij tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan,
onverlet haar bevoegdheid zich op een wettelijk opschortingrecht te
beroepen ten aanzien van het betwiste gedeelte van de vordering.
 In geval van gegronde en tijdige reclame is Harjon gehouden de
geleverde zaken kosteloos te vervangen, respectievelijk aan te vullen.
Vervanging vindt niet plaats zolang Harjon de zaken niet heeft terug
ontvangen.
8. PRODUKTINFORMATIE
Een door ons in woord of geschrift verstrekte inlichting over verwerking en/of
gebruiksmogelijkheid van een door ons te leveren of geleverd product, inclusief
een inlichting over mogelijkerwijs door de afnemer toe te passen vermenging
van een of meer van onze producten met een of meer andere, alsmede een
technisch advies en ieder daarmee te vergelijken opgave wordt door Harjon
steeds naar beste vermogen en op grond van onze onderzoekingen en
ervaringen verstrekt en geschiedt uitdrukkelijk onder uitsluiting van iedere
aansprakelijkheid. Wederpartij zal voor gebruik en toepassingen kennis nemen
van de informatie op de etiketten, handleidingen, veiligheidsinformatiebladen
en produktinfomaties; en de voorschriften inzake de wijze van opslag en
behandeling van de geleverde goederen strikt in acht nemen.
9. EMBALLAGE
Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen.
Leenemballage wordt slechts teruggenomen indien deze zich naar het oordeel
van de verkoper in goede staat bevindt -zonder produktresten- en franco
wordt geretourneerd.

10. AANSPRAKELIJKHEID
a. Voor geleverde zaken is Harjon uitsluitend op de navolgende
wijze aansprakelijk:
 Harjon is verplicht zaken af te leveren die aan de
overeenkomst beantwoorde;
 ingeval van door Harjon gegeven garantie is Harjon
aansprakelijk voor zover dit volgt uit de gegeven garantie;
 Harjon is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van
opzet of grove schuld van bestuurders van Harjon of
leidinggevende ondergeschikten. Harjon aanvaardt alsdan
aansprakelijkheid indien en voor zover deze door haar
Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven wordt gedekt,
ten belope van het door de verzekeraar uit te keren bedrag.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat,
is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag;
 de aansprakelijkheid voor gederfde winst en/of
stagnatieschade is beperkt tot het factuurbedrag;
 de wederpartij vrijwaart Harjon volledig tegen alle aanspraken
van
derden,
aanspraken
uit
hoofde
van
productaansprakelijkheid daaronder begrepen.
b. Door Harjon gegeven garanties strekken zich niet verder uit
dan de garanties door de fabrikant aan Harjon gegeven.
11. BETALING
a. Betaling dient te geschiedden binnen 30 dagen na
factuurdatum. Tenzij anders is overeengekomen.
b. In geval van niet tijdige betaling is aan Harjon rente
verschuldigd berekend over het factuurbedrag, van 3% per
jaar boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank,
zonder dat enige ingebreke stelling is vereist.
c. Is de wederpartij ingebreke met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In
ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
over de eerste
€ 2.500,-- 15%
over het meerdere tot € 5.000,-- 10%
over het meerdere tot € 15.000,-- 8%
over het meerdere tot € 50.000,-- 5%
over het meerdere
3%
Indien Harjon aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de wederpartij ook deze
kosten te vergoeden.
12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
A. De door Harjon geleverde zaken blijven haar eigendom in de navolgende
gevallen:
 de wederpartij heeft de geleverde zaken niet of nog niet geheel betaald;
 de vorderingen van Harjon op de wederpartij, inclusief schadevergoeding,
rente en boete, ter zake niet-nakoming van een overeenkomst die Harjon
tot levering van zaken verplicht, is door de laatste niet of nog niet geheel
betaald.
b. De door Harjon geleverde zaken, die krachtens lid a onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
c. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen is Harjon gerechtigd geleverde zaken
waarop het in lid 1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij
of derde, die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of te oen
weghalen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te
verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem
verschuldigde per dag, met een minimum van € 227,-d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Harjon
hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te
stellen.
e. De wederpartij verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te
verlenen bij alle maatregelen die Harjon ter bescherming van haar
eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
13. GESCHILLEN
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst
waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of van
andere overeenkomsten welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel
mochten zijn, zullen in eerste instantie worden berecht, onder toepassing van
Nederlands recht, door de bevoegde rechter te Dordrecht.
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