ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN "KOOPMAN GROEP".
0. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
0.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes en overeenkomsten aangegaan tussen een onderneming
behorende tot de "KOOPMAN GROEP"* (verder te noemen: 'Koopman'), indien en voorzover de desbetreffende onderneming
zich op deze voorwaarden heeft beroepen en een wederpartij
(verder te noemen: 'wederpartij' of 'koper').
0.2. De onderhavige voorwaarden gelden onverkort, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk hiervan wordt afgeweken.
0.3. Door koper gehanteerde voorwaarden maken geen deel uit van
de tussen partijen bestaande rechtsbetrekking.
1. OFFERTE / OVEREENKOMST
1.1 Alle offertes, hoe ook genoemd, zijn vrijblijvend.
1.2 Een overeenkomst komt niet anders tot stand dan door:
A.
schriftelijke bevestiging door Koopman van door koper
aanvaarde offertes, van aan haar doorgegeven
bestellingen, of van met vertegenwoordigers van
Koopman gemaakte afspraken; danwel
B.
door de feitelijk uitvoering door Koopman van
ontvangen orders.
1.3 Indien een overeenkomst tot stand komt door het onder 1.2
onder B. gestelde wordt de inhoud van de overeenkomst
bepaald door de feitelijk geleverde goederen. Het risiko
voor misverstanden over de inhoud van de overeenkomst ter
zake van telefonisch doorgegeven orders, of ter zake van
onduidelijke schriftelijke opgaven, komt voor rekening van
de wederpartij.
2. PRIJZEN / LEVERING / BETALING
2.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, andere
overheidsheffingen en kosten.
2.2. Alle leveringen naar plaatsen binnen Nederland vinden
plaats franko huis afnemer; naar plaatsen buiten Nederland
af magazijn.
2.3. Betaling: binnen veertien dagen na faktuurdatum, zonder
korting en zonder dat de koper zich op compensatie kan
beroepen.
2.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de
wederpartij van rechtswege in gebreke, zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is
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Koopman gerechtigd per maand 1,5% vertragingsrente in
rekening te brengen. Wordt tot inkasso overgegaan, dan
komen alle daarmee gepaard gaande kosten van
rechtsbijstand, dit met inbegrip van bui-tengerechtelijke,
gerechtelijke en executiekosten, voor re-kening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen
minimaal 10% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum
van fl. 250,00.
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---------------------------------------------------2.5. Koopman heeft te allen tijde het recht om voor aflevering
der goederen dadelijke betaling te vorderen, danwel
daarvoor afdoende zekerheidstelling te eisen.
3. EMBALLAGE EN REKLAMEMATERIALEN
3.1. Voor emballage, waaronder pallets e.d., die het eigendom
zijn van Koopman kan Koopman statiegeld in rekening
brengen. Ter zake van alle overige emballage, dient
rechtstreeks te worden afgerekend met de vervoerder van de
goederen.
3.2. Koper zal door Koopman ter zake van in goede staat retourontvangen emballagematerialen voor 75% van de gefaktureerde
statiegeldwaarde worden gekrediteerd. Tenzij anders is
overeengekomen, komen de kosten van retournering voor
rekening van de koper.
3.3. Ter beschikking gesteld reklamemateriaal mag niet voor een
ander doel worden gebruikt, dan waarvoor het is bedoeld.
4. LEVERINGSTERMIJNEN / PRIJSWIJZIGINGEN
4.1. Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indikatief, zelfs
indien bij het afgeven van de order een 'vaste
levertermijn' is bedongen. Koopman heeft het recht de
opgegeven termijnen met een naar de omstandigheden te
bepalen redelijke termijn te overschrijden, zonder dat de
koper aanspraak heeft op eerdere levering, tot annulering
van de order kan overgaan of ontbinding van de overeenkomst
kan vorderen. Een termijn van veertien dagen wordt in ieder
geval redelijk geacht.
Het voorgaande is niet van toepassing indien in de overeen-
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komst de levertermijn uitdrukkelijk als een fatale termijn
is opgenomen. Indien Koopman aan ziet komen, dat de fatale
termijn niet kan worden gehaald, dan treden partijen met
elkaar in overleg ten einde alsnog tot een oplossing te
komen.
4.2. Koopman heeft het recht bestelde goederen geheel of gedeeltelijk eerder af te leveren en te faktureren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bedongen.
4.3. Koopman heeft het recht de opgegeven prijzen aan te passen
aan naderhand opgekomen prijsveranderingen die het gevolg
zijn van :
a.
door haar toeleveranciers doorgevoerde verhogingen;
b.
door oplegging van nieuwe danwel door verhogingen van
bestaande (im- of export) heffingen en andere
belastingen door of vanwege overheden opgelegd;
c.
door valutawijzigingen;
d.
extra transportkosten en toeslagen, waaronder zee- en
luchtvrachtheffingen opgelegd door overheden of vervoerders.
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---------------------------------------------------5. AFWIJKINGEN / REKLAMES / EIGEN RISICO / RETOURZENDINGEN
5.1. Kleine afwijkingen in bestelde hoeveelheden, danwel ter
zake van dessin, kleur en ontwerp zijn toegestaan, zonder
dat dit aanleiding kan zijn voor de koper de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.2. De goederen dienen dadelijk na ontvangst door de koper te
worden gecontroleerd op hoeveelheid en mogelijke gebreken.
Afwijkingen ter zake van het aantal colli, worden dadelijk
gemeld bij de vervoerder en dienen te blijken uit een
aantekening op de vrachtbrief.
Overige afwijkingen meldt koper dadelijk bij de verkoper.
Reklames die later dan acht dagen na ontvangst Koopman
bereiken, hoeven door haar niet te worden aanvaard.
5.3. Voor de levering van aardewerk, glas, porcelein en opblaasartikelen geldt een eigen risico voor de koper van 5%.
5.4. Koopman heeft het recht gebreken aan de goederen te
herstellen, danwel het gekochte door andere, vergelijkbare
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goederen te vervangen, een en ander -en dit gezien alle
omstandigheden- binnen een redelijke termijn.
5.5. Indien blijkt dat gebreken niet op afdoende wijze kunnen
worden hersteld en geen vergelijkbare vervangende goederen
kunnen worden geleverd tegen dezelfde kosten, danwel een en
ander niet kan plaatsvinden binnen een redelijke termijn,
dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst voor
het overige door kennisgeving daarvan aan de andere partij
te ontbinden. Geen der partijen is in dat geval ten
opzichte van de wederpartij schadeplichtig.
5.5. Goederen worden slechts aan Koopman retourgezonden nadat
daarover vooraf overleg is gepleegd.
5.6. Geen door Koopman geleverde goederen zullen worden vernietigd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.
Goederen mogen niet eerder worden vernietigd, dan na
verkregen schriftelijke toestemming van Koopman.
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1. De verkochte en geleverde goederen blijven het volledige
eigendom van Koopman totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden van alle fakturen (ook die betrekking hebben
op eerder geleverde goederen), verschuldigde kosten en
schaden.
6.2 Op het onder dit nummer bepaalde, is uitsluitend Belgisch
recht van toepassing.
Tussen verkoper en koper wordt overeengekomen, dat in
afwijking van Artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek de verkoper eigenaar blijft van de verkochte
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---------------------------------------------------(vervolg 6.2.)
producten, roerende goederen, totdat de prijs volledig
betaald is.
Alle producten, roerende goederen blijven bijgevolg
eigendom van de verkoper.
Voordat de eigendom op de afnemer overgaat, is de koper
niet gerechtigd deze producten, roerende goederen te
verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins
te bezwaren.
Bovendien zal de koper de verkoper onmiddellijk de hoogte
stellen van wanneer de producten in beslag, of dreigen in
beslag te worden genomen, of anderszins aanspraak wordt
gemaakt op de producten.
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Bovendien zal de afnemer op eerste verzoek mededelen waar
de goederen zich bevinden.
Ook ingeval van faillissement moet de verkoper in ieder
geval onmiddellijk na het vonnis, dat de faling
uitspreekt, de verkoper hiervan op de hoogte stellen, om de
verkoper de mogelijkheid te geven op grond Artikel 101 van
de Belgische Faillissementswet, tijdig zijn
eigendomsvoorbehoud te kunnen waarmaken bij de curator.
7. OVERMACHT
7.1. Ingeval van overmacht is Koopman nimmer aansprakelijk voor
door de wederpartij of derden geleden schade.
Onder overmacht wordt mede verstaan: vertraging in de
uitvoering van de overeenkomst als gevolg van stakingen en
akties door derden of door personeel van Koopman en overmachtsituaties bij toeleveranciers van Koopman, alsmede het
niet of niet volledig nakomen door toeleveranciers van
contractuele verplichtingen; import- exportverboden,
contingentering, handelsbelemmerende maatregelen door
nationale of internationale organen, alsmede vertragingen
in zee- en luchttransport.
7.2. Voor zolang de overmachtssituatie voortduurt, worden de
verplichtingen van beide partijen opgeschort.
7.3. Indien naar het zich laat aanzien, de overmachtssituatie de
termijn waarbinnen Koopman moet leveren zal overschrijden,
heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden. Alvorens daartoe over te
gaan, treden partijen met elkaar in overleg.
7.4. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op
promotie-artikelen of op artikelen die met het oog op een
bepalde gebeurtenis zijn vervaardigd. In dat geval treden
partijen met elkaar in overleg over een oplossing voor het
probleem, waarbij voorop staat, dat de schade voor beide
partijen zo beperkt mogelijk moet worden gehouden.
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8.1. Ter zake van een gebrek aan een door haar geleverd goed,
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aanvaardt Koopman geen andere aansprakelijkheid voor
schade, daaronder gevolgschade begrepen, geleden door de
wederpartij en/of derden, dan indien en voorzover zij
aansprakelijk is voor dergelijke schade op grond van een
rechtstreekse dwingendrechtelijke bepaling van Nederlands
recht. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid voor
schade geleden door een wederpartij of door derden wordt
uitgesloten, tenzij deze is veroorzaakt door eigen opzet of
grove schuld van Koopman.
8.2. Tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld aan de
zijde van Koopman, sluit Koopman iedere aansprakelijkheid
uit ter zake van schade geleden door de wederpartij of een
derde (daaronder gevolgschade begrepen), ingeval van niet
volledige, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van
de gesloten overeenkomst.
8.3. Op geen enkele wijze verleent Koopman aan de koper of ten
gunste van derden ook maar enige vrijwaring.
9. OVERIGE BEPALINGEN
9.1. Ingeval van wanprestatie door de wederpartij, daaronder
begrepen niet tijdige betaling van gezonden fakturen, heeft
Koopman het recht verdere leveringen op te schorten, danwel
bij schriftelijke mededeling aan de wederpartij ontbinding
van de overeenkomst te vorderen, een en ander onverminderd
haar recht op nakoming en/of vergoeding van de door haar
geleden schade.
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---------------------------------------------------9.2. Ingeval de wederpartij komt te verkeren in staat van surséance van betaling of van faillissement, is Koopman gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst dadelijk op
te schorten, een en ander onverminderd haar recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.
In een dergelijk geval zijn alle nog niet vervallen
faktuurbedragen dadelijk opeisbaar en heeft zij mede het
recht de door haar geleverde goederen zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk op te eisen en feitelijk in
bezit te nemen.
9.3. Op alle rechtsverhoudingen met uitzondering hetgeen is
bepaald bij 6.2, is uitsluitend Nederlands recht van
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toepassing. Ingeval de wederpartij buiten Nederland is
gevestigd, zijn eveneens van toepassing de in de
Nederlandse rechtsorde geldende verdragen, met dien
verstande dat verdragsbepalin
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gen die uitdrukkelijk danwel impliciet
strijdig zijn met bepalingen in de onderhavige
overeenkomst, buiten toepassing blijven.
9.4. Voorzover de Nederlandse wet dit toelaat, zal bij uitsluiting de rechter in het arrondissement waar Koopman is
gevestigd, van geschillen kennisnemen.
9.5. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden in rechte
onverbindend wordt geacht, zal dit de verbindendheid van de
overige bepalingen tussen partijen niet aantasten.

Amsterdam, 22 juli 1992.

* De verkopen van de tot de 'Koopman Groep' behorende rechtspersonen vinden thans plaats onder de naam:
Koopman International BV.
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