ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. SJRA VLEESHOUWERS EN ZONEN
HODN VLEESHOUWERS ELECTRO
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering
en/of vervaardiging van goederen en of het verrichten van diensten, alsmede op leveringen en
opleveringen, tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen. Verwijst een wederpartij bij
het sluiten der overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden, dan wijzer wij deze
voorwaarden nu voor alsdan van de hand. Behoudens het geval waarin wij schriftelijk
uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.
Artikel 2: Offertes.
2.1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Alle orders, ook voorzover zij door agenten, reizigers en/of andere
tussenpersonen/wederverkopers zijn aangenomen binden ons eerst, nadat deze door ons
schriftelijk zijn bevestigd. De bevestiging wordt geacht juist te zijn. Tenzij binnen 8 dagen na de
verzending schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen.
2.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of
halffabrikaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valuta, koersen en/of andere
factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, die
redelijkerwijs voor ons niet voorzienbaar was of had moeten zijn, dan zijn wij gerechtigd onze
prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Zijnerzijds zal de wederpartij het recht hebben, mits dit aangetekend binnen drie dagen na
kennisneming van de prijsverhoging aan ons wordt meegedeeld, om de overeenkomst te
ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de
verhoging geldende prijzen.
2.4. Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de
kredietwaardigheid van de wederpartij genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd; indien wij
dit wensen dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.
2.5. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken of de
rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd behoudt onze directie zich het recht voor een
overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De
genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling aan ons. Met inachtneming van de
regels van goed koopmanschap.
Artikel 3: Levering.
3.1. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven. De opgegeven termijnen zijn in geen
enkel geval fatale termijnen. Bij overschrijding van een door ons opgegeven termijn kan de
wederpartij te dier zake slechts vorderingen jegens ons instellen, nadat wij door haar bij
aangetekend schrijven in gebreke zijn gesteld.
3.2. Onze prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf: bij levering elders, op verzoek van de
wederpartij zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij. In alle
gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen ten
behoeve van de wederpartij zijn afgezonderd.
3.3. Wanneer door ons verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of
opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie
weken tot zijn beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn

rekening en risico. Na voornoemde periode hebben wij het recht - te onzer keuze - hetzij
nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te
annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de wederpartij.
Artikel 4: Prijzen.
Onze prijzen zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen, ze worden
schriftelijk door ons bevestigd. Indien niet ander vermeld in Euro’s exclusief BTW.
Artikel 5: Betaling.
5.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling a contant geschieden aan
ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de
goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten, zonder enige korting.
5.2. Wij zijn gerechtigd te allen tijde van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling
van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.
5.3. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande toestemming van
onze directie, dient betaling te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op
diens goederen beslag wordt gelegd, surséance van betaling aanvraagt, of diens faillissement
wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde
jegens ons zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken
m.b.t. de betaling terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van een verhoging 1% per
maand, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand
rekenende), over het bruto-faktuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd ons
recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met
de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks te onzer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever.
5.5. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso te geven aan
derden zijn wij gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding te berekenen wegens de door ons
gemaakte buitengerechtelijke proceskosten (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) van
tenminste 15% van de brutofaktuurwaarde (met een minimum van € 50,00) dit alles behoudens
de proceskosten.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.
Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur - eventueel verhoogd met
kosten en/of schaden - volledig is voldaan, blijven deze goederen onze eigendom tot het tijdstip
van volledige betaling, zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is
de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te
verpanden of onder welke titel dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid.
Wij zijn niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien
deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende
opvattingen niet aan ons kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan ons in
ieder geval niet worden toegerekend in het geval van buitensporig ernstige storingen in het
productieproces, oorlog -ook buiten Nederland-, oproer, epidemieën, uitzonderlijke
transportmoeilijkheden, werkstaking en uitsluiting.

De aansprakelijkheid van Vleeshouwers Electro is beperkt tot de nakoming van haar
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Vleeshouwers Electro is nimmer
aansprakelijk voor indirecte en / of gevolgschade, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot,
gederfde winst, geleden verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering Is gebaseerd, is Vleeshouwers Electro slechts
aansprakelijk voor vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever uit
hoofde van de overeenkomst aan Vleeshouwers Electro heeft betaald.
Vleeshouwers Electro vrijwaart Opdrachtgever alleen tegen claims van derden met betrekking tot
geleden schade als gevolg van letsel en dood en geleden zaakschade. met een maximum van
Vleeshouwers Electro ’s verzekeringsdekking en voor zover genoemde schade door een direct
handelen, of nalaten van Vleeshouwers Electro, of door een niet nakomen van de overeenkomst
door Vleeshouwers Electro Is veroorzaakt.
Artikel 8: Garantie.
8.1. Op door ons geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de
desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan ons wordt verleend en jegens ons wordt
nagekomen.
8.2. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met
inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep, vracht, verblijf, - en rentekosten terstond te worden
betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de
fabrikant c.q. leverancier, en ten hoogste tot het bedrag, dat door de fabrikant aan ons wordt
vergoed,
8.3. Geringe afwijkingen in kwaliteiten, specificaties e.d. welke uit technisch oogpunt niet
kunnen worden voorkomen, dan wei volgens handelsusance algemeen worden toegelaten, kunnen
geen grond opleveren voor reclame.
8.4. Verkoper staat ervoor in dat zijn arbeid zal voldoen aan de overeenkomst en aan redelijke
eisen van deugdelijkheid.
8.5. Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de juiste wijze van installatie en reparatie, staat
verkoper niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van de door de opdrachtgever
aangeleverde of voorgeschreven materialen, onverminderd de verantwoordelijkheid van verkoper
om bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst op grond van de van hem te
verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid de opdrachtgever te wijzen op de onbruikbaarheid
van de constructie en/of de materialen en/of de uitrustingsstukken.
8.6. Indien producten door verkoper zijn gefabriceerd dan geldt een garantie van minimaal één
jaar.
8.7. Verkoper staat niet in voor gebreken die zijn veroorzaakt door fouten of verzuimen van de
opdrachtgever of van derden, tenzij deze door verkoper zijn aangesteld of gebezigd voor de
uitvoering van het overeengekomen werk.
8.8. Verkoper staat niet in voor gebreken na de oplevering als gevolge van normale slijtage,
ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de
opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen.
8.9. Verkoper zal de gebreken waarvoor hij dient in te staan kosteloos en binnen redelijk termijn
herstellen. Indien herstel van gebreken redelijkerwijze niet mogelijk moet worden geacht en de
gebreken de bruikbaarheid zodanig verminderen voor de opdrachtgever dat schadevergoeding
c.q. vermindering van de koopsom, geen redelijk alternatief is, mag de opdrachtgever ontbinding
van de overeenkomst vorderen, onverminderd zijn aanspraken op schadevergoeding indien
daartoe grond bestaat.

Artikel 9: Bank en/of Girokosten.
Alle bank- en/of girokosten welke door de betaling per bank en/of giro veroorzaakt worden zijn
voor rekening van de opdrachtgever. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze
extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever
gehouden deze kosten te voldoen.
Artikel 10: Geschillen.
Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door ons gesloten
overeenkomsten, zal behoudens voorzover de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend bevoegd zijn
de ter plaatse van ons bedrijf bevoegde Rechter. Nederlands recht is van toepassing.

