Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.
1.

2.

3.

Algemeen
1.1

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Afwijkingen
dienen uitdrukkelijk schriftelijk met EPG overeengekomen te worden.

1.2

Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die
met EPG een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en
behalve deze, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en
erfgenamen.

1.3

Eventuele inkoop- en of andere voorwaarden, waarvan de wederpartij zich bedient,
verbinden EPG niet, dan indien en voorzover deze door EPG uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.

Aanbiedingen
2.1

Alle door EPG gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

2.2

Indien een aanbieding vergezeld gaat van catalogi of andere bescheiden, blijven deze te
allen tijde eigendom van EPG en moeten deze op eerste verzoek aan EPG worden
teruggezonden. Deze bescheiden mogen zonder toestemming van EPG niet
vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.3

Voor fouten in afbeeldingen (onder andere in catalogi), maten, gewichten, kwaliteiten
en/of prijzen van welke aard dan ook is EPG niet aansprakelijk.

2.4

Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht EPG niet tot
acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door EPG zo spoedig mogelijk, doch in elk
geval binnen 30 dagen na een schriftelijk verzoek van de wederpartij om acceptatie van
een order aan de wederpartij ter kennis gebracht.

2.5

EPG behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren,
dan wel onder rembours te leveren.

Overeenkomst
3.1

Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst met EPG eerst dan tot stand
nadat EPG een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd,
waarbij de datum van de bevestigingsbrief bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt
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geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen
onmiddellijk schriftelijk protesteert.

4.

3.2

Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door partijen.

3.3

Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, behoudens reclame binnen drie werkdagen.

3.4

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst. EPG zal op basis van haar eigen beoordelingsvrijheid een onderzoek
kunnen doen naar genoemde kredietwaardigheid.

3.5

EPG is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij te verlangen zekerheid te stellen dat zij aan haar betalings-,
alsmede aan haar overige verplichtingen uit hoofde van de (te sluiten) overeenkomst zal
voldoen.

3.6

Alle kosten voor de in de ogen van EPG noodzakelijke of wenselijke inschakeling van
derden, waarover EPG de wederpartij heeft geïnformeerd en waartegen de wederpartij
geen bezwaar heeft gemaakt, komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

Annulering
4.1

5.

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te
annuleren en EPG daar mee in stemt, wordt minimaal 15% van de orderprijs (incl. BTW)
met een minimum van € 250,-- als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd
het recht van EPG op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, voorzover
deze het bedrag van voormelde annuleringskosten overschrijdt.

Prijzen
5.1

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van EPG:
gebaseerd op levering af ons bedrijf , magazijn of andere opslagplaats,
exclusief BTW, orderkosten, heffingen en rechten
exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering
vermeld in Nederlandse valuta (Euro); eventuele koerswijzigingen worden
doorberekend.
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6.

5.2

EPG is gerechtigd haar prijzen in de aanbiedingen eenzijdig te wijzigen en zal, indien zij
hier gebruik van maakt, de gewijzigde aanbieding zo spoedig mogelijk aan de wederpartij
toezenden.

5.3

Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is EPG
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien
verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging
moeten worden vermeld.

Levering
6.1

Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij
anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn EPG.

6.2

De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen
drie werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel
deze controle uit te voeren binnen drie werkdagen na mededeling van EPG dat de
goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

6.3

Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde die bij aflevering aanwezig
zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon en/of de factuur te (laten) vermelden, bij
gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben
goedgekeurd. In dat laatste geval worden reclames niet meer in behandeling genomen.

6.4

EPG is gerechtigd de leveranties in gedeelten te laten plaatsvinden, die EPG afzonderlijk
kan factureren.

6.5

De overeengekomen levertijden zijn altijd benaderend en onder voorbehoud van
onvoorziene omstandigheden. Overschrijding van de benaderende levertijd, ook buiten
de situatie van overmacht geeft de wederpartij nimmer het recht op ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de wederpartij opzet of grove nalatigheid
van EPG kan aantonen.

6.6

Indien de goederen door de wederpartij niet worden afgenomen binnen drie werkdagen
na mededeling dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, gaat het risico
van de goederen over op de wederpartij en dient de wederpartij de koopprijs te betalen.
Gedurende maximaal dertig dagen zullen de goederen worden opgeslagen en wel voor
rekening en risico van de wederpartij. Na het verstrijken van voornoemde termijn is EPG
gerechtigd de goederen terug te nemen dan wel te leveren aan derden, zonder enige
verplichting de koopprijs te retourneren dan wel te crediteren.
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7.

8.

Transport
7.1

Terzake het transport neemt de wederpartij alle risico’s in deze op zich, inclusief de
risico’s die voortvloeien uit schuld of nalatigheid van de vervoerder.

7.2

Indien de zaken ter afname voor de wederpartij gereed staan is de wederpartij tot
afname verplicht. EPG draagt behoudens anders luidende schriftelijke instructies
zelfstandig zorg voor de inschakeling van een vervoerder. EPG is volledig vrij die afspraak
te maken met de vervoerder die zij noodzakelijk acht voor een goed vervoer van de
goederen. EPG draagt voor rekening van de wederpartij zorg voor het vervoer.

7.3

Tenzij anders overeengekomen tussen partijen zijn alle vervoerskosten voor rekening van
de wederpartij, ook indien levering plaatsvindt vanuit een ander magazijn of locatie dan
het magazijn van EPG. EPG zal alle door haar gemaakte kosten in verband met het vervoer
doorberekenen aan de wederpartij.

7.4

Indien het vervoer plaatsvindt vanuit een andere locatie dan af magazijn EPG, zal de
levering en dus overgang van het risico, plaatsvinden vanaf het moment van aanvang van
het transport.

Verhuur
8.1

EPG kan op verzoek van de wederpartij machines en gereedschap in gebruik verstrekken
voor werkzaamheden door de wederpartij hoofdzakelijk in verband met de geleverde
zaken. Partijen zullen in dat geval een huurovereenkomst sluiten, waarin de noodzakelijke
voorwaarden, zoals de huurtermijn, de huurprijs etc. zullen worden opgenomen.

8.2

EPG is nimmer gehouden andere machines en gereedschap ter verhuur aan te bieden dan
die zaken die hij op het moment van het verzoek daartoe van de wederpartij in zijn bezit
heeft.

8.3

Enig gebrek in of aan de verhuurde zaken is nimmer reden voor de wederpartij om
verplichtingen zijnerzijds uit hoofde van andere overeenkomsten met EPG op te schorten
dan wel deze overeenkomsten op andere wijze niet na te komen dan wel te ontbinden.

8.4

De wederpartij is verplicht zich als goed huurder van de verhuurde zaken te gedragen en
zal te allen tijde gebruik maken van de zaken, zoals voorgeschreven in de eventueel
bijgevoegde instructies, althans zoals van de zaken in het dagelijks verkeer gebruik
behoort te worden gemaakt.
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9.

10.

Overmacht
9.1

Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke
c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

9.2

Indien naar het oordeel van EPG de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft EPG het
recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid
die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.

9.3

Indien naar het oordeel van EPG de overmachtsituatie van blijvende aard is, kunnen
partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan
verbonden gevolgen. De wederpartij doet tot die tijd afstand van zijn recht om ontbinding
van de overeenkomst te vorderen.

9.4

EPG is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende
omstandigheid is gebleken.

9.5

De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan
onmiddellijk in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid
10.1 EPG sluit elke aansprakelijkheid uit voor de aan haar toerekenbare schade, voorzover het
bedrag van de schade het bedrag van de betreffende order te boven gaat. Ingeval van
deelleveranties en elkaar opvolgende leveranties gedurende een langere periode dan één
jaar, sluit EPG de aansprakelijkheid uit voorzover de schade groter is dan het totaalbedrag
van de orders van de wederpartij en geaccepteerd en uitgevoerd door EPG in de twee
maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Bij discussie over het moment
van het ontstaan van de schade, zal worden gelezen: het moment van de eerste van de
relevante leveringen.
10.2 EPG is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, van
welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan
wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
10.3 EPG is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het
onzorgvuldige of ondeskundige gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid
daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
10.4 De wederpartij zal EPG vrijwaren tegen claims van derden, waarvoor EPG als gevolg van
het vorenstaande niet aansprakelijk is.
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11.

Reclames
11.1 EPG neemt eventuele reclames slechts in behandeling indien zij binnen acht dagen na
levering van de betreffende prestatie schriftelijk en aangetekend bij EPG zijn
aangekomen, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten.
11.2 Lid 1 is eveneens van toepassing op reclames over facturen, verzonden door EPG.
11.3 Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige reclame.
11.4 Reclames zullen door EPG niet in behandeling worden genomen na het verstrijken van de
hierboven in lid I en lid II gestelde termijnen. Het geleverde, respectievelijk de factuur,
wordt geacht dan te zijn goedgekeurd door de wederpartij.
11.5 Bij een gegrondverklaring van de reclame is EPG uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
11.6 Na gegrond bevinding van de reclame kan de wederpartij geen beroep meer doen op enig
recht tot opschorting van de betaling.
11.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden. Retourzendingen dienen altijd
franco te geschieden.

12.

Garantie
12.1 EPG verleent uitsluitend garantie ter hoogte, ter grootte qua aard en omvang van de
garantie die de fabrikant of de toeleverancier van het door EPG aan de wederpartij
geleverde product aan EPG heeft verstrekt. Dit houdt in dat EPG nimmer tot enige andere
prestatie gehouden is dan de overdracht van de rechten van EPG jegens de fabrikant of
toeleverancier aan de wederpartij, tezamen met eventuele bijgeleverde
garantiecertificaten.
12.2 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten
uitdrukkelijk zijn overeengekomen
12.3 Voor een rechtsgeldig beroep op deze garantiebepalingen zal de wederpartij en/of de
door hem ingeschakelde derden op deskundige en zorgvuldige wijze gebruik moeten
maken van het geleverde. De garantie vervalt eveneens indien de wederpartij en/of door
hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde uitvoeren
dan wel hebben uitgevoerd, alsmede indien de wederpartij nalaat originele (onder)delen
te gebruiken en/of toe te passen.
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12.4 Indien de wederpartij toerekenbaar tekort schiet, althans toerekenbaar tekort is
geschoten in de uitvoering van enige verbintenis voortvloeiend uit deze overeenkomst, is
EPG niet gehouden tot enige garantieverplichting uit hoofde van dit artikel.
13.

Eigendomsvoorbehoud
13.1 De eigendom van de door EPG geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over
wanneer al het door de wederpartij aan EPG uit hoofde van de leveringen en/of
werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten als gevolg
van een toerekenbare tekortkoming zijdens de wederpartij, volledig aan EPG is voldaan.
13.2 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie of
overlijden van de wederpartij, is EPG gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven
deel van het geleverde terug te vorderen, zonder daarbij haar recht op vergoeding voor
verlies of schade als gevolg van de annulering en de terugname prijs te geven.
13.3 EPG zal bij uitoefening van haar rechten uit het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot
ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De wederpartij zal aan EPG alle
medewerking verlenen, teneinde EPG in de gelegenheid te stellen het genoemde
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen van terugneming van het geleverde, met inbegrip
van de daartoe eventueel benodigde demontage.
13.4 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van EPG, uit welke hoofde dan
ook, verstrekt de wederpartij een bezitloos pandrecht op alle zaken, waarin de door EPG
geleverde producten zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. Het bezitloos
pandrecht wordt gevestigd door de door de wederpartij getekende opdracht en de
daarop volgende schriftelijke acceptatie van EPG, waarbij deze schriftelijke bescheiden
dienen als de wettelijk voorgeschreven onderhandse akte.

14.

Betaling
14.1 Betaling van de geleverde goederen dient contant bij levering te geschieden, zonder
enige korting of verrekening, dan wel door middel van storting of overmaking van het
volledige bedrag op de bank- of girorekening van EPG binnen dertig dagen na
factuurdatum. Als betalingsdag is geldend de dag die als valutadag op de
bank/giroafschriften van EPG wordt vermeld.
14.2 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ongeacht welke
oorzaak daaraan ten grondslag ligt, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft EPG zonder ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldag de
hieronder genoemde rente en kosten in rekening te brengen.
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15.

Rente en kosten
15.1 Indien de wederpartij niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft betaald,
is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij vanaf de vervaldatum van de factuur
de rente ex artikel 6:119a BW, te vermeerderen met 1% op maandbasis verschuldigd over
het openstaande bedrag.
15.2 Bij gebreke van tijdige betaling dient de wederpartij alle buitengerechtelijke kosten te
vergoeden ter hoogte van 15% over de openstaande bedragen met een minimum van
€ 500,--, onverminderd het recht van EPG op volledige schadevergoeding.

16.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle aanbiedingen door en overeenkomsten met EPG en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen door en overeenkomsten met EPG en/of
de uitvoering daarvan – ook indien zij slechts door één partij als geschil worden
aangemerkt – zullen bij uitsluiting zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de
Rechtbank te Rotterdam, behoudens hoger beroep en cassatie.

De Algemene Voorwaarden zijn op 1 december 2005 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te
Rotterdam.
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