Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Bedrijf:

1.
2.
3.
4.
5.

Prodinex BV, gevestigd te Asten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 56953364.

Definities
(af)Levering: het door of namens Prodinex BV feitelijk ter beschikking stellen van Zaken aan de Koper of een door hem aangewezen derde.
Algemene (verkoop)voorwaarden en/of voorwaarden: de onderhavige bepalingen.
Koper: degene die met Prodinex BV contracteert c.q. beoogt te contracteren.
Offerte/orderbevestiging: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Prodinex BV een overeenkomst met haar aan te gaan.
Zaken: alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en in voorkomende gevallen tevens door Prodinex BV te verrichten werkzaamheden of diensten.

Artikel 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Orderbevestigingen van Prodinex BV en alle met Prodinex BV gesloten transacties.
2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden zijn nimmer rechtsgeldig, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en namens Prodinex BV voor akkoord zijn getekend
door de directie.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2
Offertes/Orderbevestigingen/Totstandkoming van overeenkomsten
1. De Offertes/Orderbevestigingen van Prodinex BV zijn steeds vrijblijvend en kunnen door Prodinex BV steeds worden herroepen, ook indien de
Offertes/Orderbevestigingen een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard, doordat de Koper de door Prodinex BV verzonden bevestiging van de Offerte voor akkoord tekent en binnen acht
dagen na verzending van de bevestiging aan Prodinex BV retourneert.
3. Bij overschrijding van deze termijn staat het Prodinex BV niettemin vrij de aanvaarding als tijdig gedaan te beschouwen en te bepalen dat de Overeenkomst tot stand is
gekomen, alsmede indien reeds gestart is met uitvoering van de werkzaamheden. Prodinex BV houdt het recht om de werkzaamheden op te schorten en/of de door de
vertraging ontstane kosten bij de Koper in rekening te brengen.
Artikel 3
Prijzen
1. Alle door Prodinex BV gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief BTE en gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Offerte of de onderhandelingen bekende
prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen, invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het gebied van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies,
heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
2. Indien in een of meer van de bovengenoemde factoren een wijziging optreedt voordat de afLevering heeft plaatsgevonden, is Prodinex BV gerechtigd de prijzen op billijke
wijze aan te passen.
3. Bij elke verkooptransactie, waaronder begrepen Levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in een of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of
uitvoering van de transactie is gebaseerd, Prodinex BV het recht geven de prijs aan te passen of de Offerte te herroepen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
4. Prodinex BV is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4
Risico
1. Zaken die blijkens schriftelijke bevestiging van Prodinex BV franco worden geleverd, reizen voor rekening en risico van Prodinex BV met uitzondering van het bepaalde in
artikel 6 lid 1 van deze Voorwaarden.
2. Zaken die anders dan franco worden geleverd, reizen geheel voor rekening en risico van de Koper. Deze dient dit risico behoorlijk te verzekeren.
3. Ook indien Prodinex BV zelf het vervoer verzorgt, brengt dit geen wijziging in het bepaalde onder lid 1 en 2 van dit artikel.
Artikel 5
AfLevering/Levertijden
1. Door Prodinex BV al dan niet in Offertes of Bevestigingen opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer fataal. Levertijden gelden slechts bij benadering en
kunnen door Prodinex BV niet worden gegarandeerd.
2. Bij overschrijding van de in lid 1 bedoelde levertijden dient de Koper Prodinex BV schriftelijk in gebreke te stellen en Prodinex BV alsnog een redelijke termijn voor de
nakoming te geven, met inachtneming van het gestelde in de leden 1 en 2 van artikel 9.
3. Overschrijding van de in lid 1 bedoelde levertijden verplicht Prodinex BV jegens de Koper en/of derden niet tot enige vergoeding van schade. Deze overschrijding geeft de
Koper evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden danwel haar verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst niet na te komen dan wel op te schorten.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Prodinex BV is overeengekomen is Prodinex BV bevoegd een order bij in haar geheel dan wel successievelijk beschikbaar
komen der Zaken in gedeelten te leveren. Indien Prodinex BV de Koper voor de deelLeveringen afzonderlijk factureert is de Koper verplicht de afzonderlijke facturen te
betalen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
5. In alle gevallen is de Koper verplicht de geleverde Zaken in ontvangst te nemen en direct te lossen. Zaken die niet in ontvangst zijn genomen uiterlijk binnen drie uur nadat
zij ter afLevering zijn aangeboden, worden op de door contract, wet of algemeen gebruik aangewezen plaats door Prodinex BV opgeslagen voor rekening en risico van
Koper.
Artikel 6
Hoeveelheid
1. Indien Prodinex BV in Offertes of Bevestigingen het woord “circa” (ca.) gebruikt, mag de afgeleverde hoeveelheid in geringe mate, te stellen op 10%, afwijken van de
opgegeven hoeveelheid. De afwijkende hoeveelheid wordt overeenkomstig gefactureerd.
2. De Koper verbindt zich het aldus eventueel meerdere geleverde eveneens te betalen. Voor het meerdere zal Prodinex BV dezelfde prijs berekenen als de
overeengekomen prijs.

Artikel 7
Kwaliteit en bewerken
1. Prodinex BV is nimmer aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken vanaf het moment dat deze het magazijn van Prodinex BV of van een derde of van enige
andere opslag- of afvoerplaats verlaten.
2. Prodinex BV is nimmer aansprakelijk voor veranderingen in of aan het product als gevolg van productverbetering door de producent.
3. Bewerkingen van de zaak geschieden te allen tijde voor rekening en risico van de Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8
Reclamaties
1. De Koper dient de geleverde Zaken op kwantiteit en kwaliteit te controleren. De op vrachtbrief, afLeveringsbon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden
c.q. stuks gelden als juist, tenzij door de Koper terstond manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Koper is daarnaast verplicht genoemde
manco’s binnen 8 dagen na constatering schriftelijk aan Prodinex BV te melden.
2. Reclamaties omtrent de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde zaak dienen uiterlijk binnen 8 dagen na afLevering van de zaak of nadat de gebreken zijn ontdekt
door de Koper aan Prodinex BV schriftelijk te worden gemeld.
3. De Koper dient Prodinex BV in de gelegenheid te stellen de Zaken na afLevering te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclamaties al dan niet gegrond zijn. De Koper
kan niet meer reclameren dan de factuurwaarde en indien de afgeleverde zaak geheel of gedeeltelijk is verwerkt.
4. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich niet in het magazijn van Prodinex BV bevinden, dienen door de Koper voor eigen rekening en risico te worden
opgeslagen. De Koper dient in dat geval als een goed huisvader voor de Zaken zorg te dragen en dient zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.
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5. Reclamaties geven de Koper niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6. Indien de Koper niet volgens bovenstaande bepalingen reclameert, wordt de Koper geacht de zaak in goede staat te hebben aanvaard.
Artikel 9
Aansprakelijkheid
1 Prodinex BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade dan wel indirecte schade, welke het gevolg is van niet of niet tijdig presteren, dan wel niet deugdelijk
presteren.
2 Prodinex BV is niet aansprakelijk voor schade die aan personen en/of Zaken door opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten wordt toegebracht.
3 Prodinex BV is niet aansprakelijk voor montage door derden c.q. in onderaanneming. Ook voor schades aangericht door derden kunnen wij niet aansprakelijk gesteld
worden.
4 De Koper vrijwaart voor alle aanspraken die derden jegens Prodinex BV geldend mochten maken voor de in lid 2 en 3 genoemde schades.
5 Bij tekortkomingen die, de aard van de prestatie in aanmerking genomen, voor rekening van Prodinex BV komen, zal Prodinex BV de keus hebben uit de volgende
alternatieven:
a. vervanging van de ondeugdelijke zaak, nadat deze door de Koper aan Prodinex BV is teruggezonden, of
b. vergoeding van de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke zaak. Prodinex BV zal niet gehouden zijn tot reparatiewerkzaamheden aan de
geleverde zaak.
6 Tot niet behoorlijke nakoming door Prodinex BV behoren in elk geval niet geringe afwijkingen in maat en/of dikte en gering kleurverschil.
7 Indien Prodinex BV uit hoofde van een door haar schriftelijk aangegane garantieverplichting de door haar geleverde Zaken dient te vervangen en/of opnieuw of alsnog de
overeengekomen werkzaamheden dient uit te voeren, is de Koper gehouden Prodinex BV hiertoe in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen.
8 Mocht aansprakelijkheid van toepassing zijn, dan beperkt de schade zich in ieder geval tot wat de aansprakelijkheidsverzekering in dit geval uitkeert.
Artikel 10 Annulering/Opschorting
1 Bij tekortkomingen door Prodinex BV welke haar niet kunnen worden toegerekend, daaronder mede begrepen het geval dat Prodinex BV door haar toeleveranciers niet tot
Levering in staat wordt gesteld, zal indien de nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is de Leveringsplicht worden opgeschort.
2 Mocht de verlenging van de levertijd volgens de verwachting van Prodinex BV meer gaan belopen dan drie maanden, danwel nakoming alsnog geheel onmogelijk blijken,
dan is Prodinex BV gerechtigd de transactie voor het niet uitgevoerde deel te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Bij gedeeltelijke nakoming
door Prodinex BV is de Koper verplicht een evenredig deel van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.
3 Bij iedere tekortkoming door de Koper is Prodinex BV gerechtigd alle bestaande verplichtingen jegens de Koper met onmiddellijke ingang op te schorten totdat de Koper
aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
4 Prodinex BV is gerechtigd alvorens verplichtingen harer zijde na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Koper te verlangen
indien aannemelijk is dat de Koper zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen, behalve bij een faillissement aan de zijde van de Koper.
Artikel 11 Betaling
1 Het factuurbedrag kan worden verhoogd met een credietbeperkingstoeslag ad. 2% van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien de Koper binnen de in
lid 3 gestelde termijn betaalt.
2 Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3 Alle bijkomende kosten op de betaling betrekking hebbende, waaronder wissel- en bankkosten, komen voor/zijn voor rekening van de Koper.
4 Betaling dient te geschieden binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum netto.
5 Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Prodinex BV zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de alsdan overeengekomen
termijn geldt het gestelde in lid 1 van dit artikel.
6 De Koper is nimmer gerechtigd bij betaling een korting op het factuurbedrag in mindering te brengen. Voorts is de Koper nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare
korting zijnerzijds te verrekenen met een vordering van Prodinex BV.
7 De Koper is gehouden zowel alle buitengerechtelijke als alle gerechtelijke kosten te voldoen die Prodinex BV heeft moeten maken in verband met het feit dat de Koper in
gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen.
8 In geval van niet tijdige betaling is de door de Koper verschuldigde vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de Koper
verschuldigde bedrag (hoofdsom en vertragingsrente).
9 Indien de rechter of een arbiter/bindend adviseur, ondanks het bepaalde in het eerste lid, ten laste van de Koper een kostenveroordeling uitspreekt die lager is dan de
werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten is de gebruiker gerechtigd alsnog het verschil van de Koper te vorderen.
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1 De eigendom van de door Prodinex BV geleverde zaak gaat eerst op de Koper over als deze alles heeft voldaan hetgeen Prodinex BV uit hoofde van alle
verkoopovereenkomsten met de Koper en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
2 Prodinex BV raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Koper de van Prodinex BV ontvangen Zaken ver- of bewerkt. De Koper gaat bedoelde
Zaken in elk geval automatisch houden voor Prodinex BV.
3 Indien Prodinex BV niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid de eigendom toch verliest, zal de Koper op eerste verzoek van Prodinex BV alle vereiste medewerking
verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende Zaken ten behoeve van Prodinex BV.
4 De Koper is, niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, bevoegd Zaken die hij van Prodinex BV heeft ontvangen te verkopen en door te leveren in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel steeds dat de Koper diens kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige
koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel.
5 Prodinex BV is te allen tijde gerechtigd van de Koper te verlangen dat deze pas verkoopt en (af)levert nadat ten behoeve van Prodinex BV een bezitloos pandrecht op de
betreffende Zaken is gevestigd. Zodra Prodinex BV dit verlangen aan de Koper kenbaar maakt, vervalt de in lid 4 bedoelde bevoegdheid van de Koper automatisch.
6 Indien de Koper tegenover Prodinex BV nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in lid 1, vervalt de in het lid 4
bedoelde bevoegdheid van de Koper automatisch. Deze bevoegdheid herleeft - met terugwerkende kracht - indien de Koper zijn achterstallige verplichtingen alsnog
nakomt.
7 Zolang de eigendom van de geleverde Zaken niet op de Koper is overgegaan, is de Koper nimmer bevoegd die Zaken op enige wijze te bewaren en/of in (ver)bruikleen
en/of uit handen te geven. De Koper is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen bijvoorbeeld brand,
ontploffing, natuurschades, waterschade en diefstal.
Artikel 13 Cessie/Verpanding
1 Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van haar vorderingen op de Koper is de Koper op verlangen van Prodinex BV verplicht mee te werken aan de
verpanding danwel cessie van al de vorderingen die Koper bezit of op enig moment zal bezitten.

Artikel 14 Slotbepalingen
1 Op alle geschillen, kortgedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit de Algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
2 De in lid 1 bedoelde geschillen zullen worden berecht bij een Nederlandse rechtbank aan te wijzen door Prodinex BV.
3 Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de internationale regelen voor de uitlegging van handelstermen (Incoterms 1990) met aanvulling van de meest
recente uitgave van de internationale Kamer van Koophandel.
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