
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HANDELSHUIS DE VOS / KVK NUMMER: 01121814 

 

Paragraaf A: algemene bepalingen 

 

1. deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te …. onder het 

nummer…..;  

 

2. de algemene voorwarden zijn van toepassing op elke offerte/aanbieding/of overeenkomst, welke de 

heer Jelmer de Vos handelende onder de naam Handelshuis de Vos – hierna te noemen: de 

Gebruiker – met haar Contractspartij – hier na te noemen: de Contractspartij – sluit en wanneer de 

Gebruiker deze algemene voorwaarden daarbij van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze 

voorwaarden door de Gebruiker en haar Contractspartij – hierna gezamenlijk te noemen: de Partijen – 

uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken; 

 

3. de algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Gebruiker overeenkomsten sluit 

waarbij de Gebruiker voor de uitvoering daarvan derden inschakelt; 

 

4. toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Contractspartij van de Gebruiker worden door 

de contractgebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen; 

 

5. de algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor medewerkers van de Gebruiker; 

 

6. wanneer de Gebruiker niet (telkens) strikt de nakoming van de algemene voorwaarden verlangt 

impliceert dit niet dat de bepalingen niet langer van toepassing zijn of dat de Gebruiker het recht 

verliest om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen in andere gevallen; 

 

7. bij onduidelijkheid omtrent de interpretatie van (een deel) van één of meerdere bepalingen van deze 

algemene voorwaarden, dient interpretatie plaats te vinden naar de geest van deze algemene 

voorwaarden; 

 

8. wanneer blijkt dat een of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd kunnen worden, blijven de algemene voorwaarden voor het overige 

volledig van toepassing; 
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Paragraaf B: totstandkoming en wijziging overeenkomst 

 

1. De overeenkomst tussen Partijen wordt eerst bindend voor Gebruiker door zijn bevestiging; 

 

2. gegevens betreffende het door Gebruiker aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleuren, 

etcetera, alsmede gegevens in drukwerking, tekeningen, afbeeldingen en andere uitingen van 

mededelingen, zijn voor de Gebruiker niet bindend en worden door de gebruiken te goeder trouw 

verstrekt; 

 

3. wanneer de Contractspartij na het sluiten van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de 

overeenkomst verlangt, moeten deze wijzigingen door de Contractspartij tijdig aan de Gebruiker 

worden doorgegeven. Wanneer dergelijke wijziging door de Contractspartij mondeling of per telefoon 

worden doorgegeven, is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van 

de Contractspartij; 

 

4. wanneer er wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst plaatsvinden, die tot hogere kosten voor 

de Contractspartij leiden, worden deze extra kosten aan de Contractspartij door de Gebruiker in 

rekening gebracht; 

 

5. in de overeenkomst aangebrachte wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de tussen Partijen 

overeengekomen levertijd door de Gebruiker wordt overschreden, zonder dat de Gebruiker voor de 

gevolgen daarvan kan worden aangesproken; 

 

Paragraaf C: prijzen 

 

1. de tussen Partijen te sluiten overeenkomsten worden telkens afgesloten op basis van de op het 

tijdstip van afsluiten geldende (dag-)prijzen; 

 

2. wanneer er kost voortvloeien uit aanvullingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, komen deze 

kosten voor rekening van de Contractspartij; 

 

3. wanneer naar het tijdstip van sluiting van overeenkomst wijziging volgt van prijzen van lonen, 

sociale lasten en omzetbelasting worden deze kosten doorberekend aan de Contractspartij. Wanneer 

een dergelijke verhoging plaatsvindt binnen een termijn van 3 maanden na het sluiten van de 

overeenkomst, zijn Partijen ieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; 

 

4. wanneer emballage noodzakelijk is, worden de kosten daarvan aan de contractpartij tegen kostprijs 

doorberekend en emballage wordt nimmer teruggenomen. De Gebruiker is gerechtigd te beoordelen 

of emballage noodzakelijk is. 
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Paragraaf D: levering producten 

 

1. overeengekomen leveringstermijnen zijn voor de Gebruiker geen fatale termijnen, tenzij Partijen 

hierover uitdrukkelijk anders overeenkomen.  

 

2. wanneer de Contractspartij de goederen, waarop de overeenkomst betrekking heeft, voor of op het 

overeengekomen tijdstip van (af)levering niet in ontvangst neemt, worden deze goederen voor 

rekening en risico van de Contractspartij ter zijne beschikking behouden en kan de Gebruiker stalling -

/opslag kosten aan de Contractspartij in rekening brengen; 

 

3. de Gebruiker kan ook gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van 

goederen van een samengestelde order, aan de Contractspartij factureren; 

 

4. ingeval van verzending geschiedt deze op de door de Gebruiker aangegeven wijze, tenzij de 

Contractspartij de zending op andere wijze wenst te ontvangen, in welk geval de daaraan verbonden 

kosten voor rekening van de Contractspartij komen. 

 

Paragraaf E: uitvoeren werkzaamheden 

 

1. de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de binnen het bedrijf van de Gebruiker 

geldende tarieven; 

 

2. de Contractspartij machtigt de Gebruiker om bij de uitvoering van de werkzaamheden door de 

Gebruiker aan te wijzen derden op het door de Gebruiker gewenst tijdstip werkzaamheden te laten 

uitvoeren., 

 

3. de werkzaamheden omvatten alleen datgene dat tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen; 

 

4. wanneer de contractspartijen wijziging in de overeenkomst verlangt, is de Contractspartij aan de 

Gebruiker de extra kosten voor meer werk verschuldigd, wanneer dit schriftelijk wordt opgedragen aan 

de Gebruiker. Wanneer een dergelijke schriftelijke opdracht ontbreekt, is de Contractspartij aan de 

Gebruiker desondanks een vergoeding voor het door de Gebruiker uitgevoerde meerwerk 

verschuldigd, wanneer de Gebruiker door andere middelen bewijst dat het meerwerk aan de 

Gebruiker is opgedragen; 

 

5. wanneer de Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst kosten maakt, welke niet in de 

overeenkomst worden vermeld en dit niet is veroorzaakt door een reden die aan de Gebruiker 

verwijtbaar is, kunnen deze kosten door de Gebruiker aan de Contractspartij in rekening worden 

gebracht; 
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6. wanneer de Contractspartij na het uitvoeren van de werkzaamheden door de Gebruiker niet binnen 

een week na tijdstip waarop de Gebruiker de Contractspartij ervan in kennis heeft gesteld dat de 

goederen opgehaald dienen te worden, de goederen, waarop de overeenkomst betrekking heeft niet 

ophaalt, is de Gebruiker gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen.  

 

 

Paragraaf F: garantie 

 

1. voor door de Gebruiker verkochte en/of geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of 

groothandelsgarantie gelden slechts de door de leveranciers gestelde garantiebepalingen en 

garantietermijnen; 

 

2. wanneer aan de verkochte en/of geleverde goederen door derden montage, reparatie of enige 

andere aanpassing heeft plaatsgevonden, vervalt de garantie op de goederen.  

 

Paragraaf G: klachten 

 

1. de Contractspartij is verplicht direct naar (af)levering van de goederen de goederen grondig te 

inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan de Gebruiker direct schriftelijk op de hoogte te 

brengen van de gebreken en de gebreken daarbij te specificeren; 

 

2. wanneer de Contractspartij de Gebruiker niet binnen 8 dagen na ontdekking van de gebreken, dan 

wel binnen 8 dagen na het tijdstip waarop de gebreken op redelijke wijs ontdekt hadden moeten 

worden, op de hoogte heeft gebracht van de gebreken, vervalt ieder recht op reclame.  

 

Paragraaf H: aansprakelijkheid 

 

1. de Gebruiker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan als direct 

en/of indirect gevolg van: 

 

a. overmacht, zoals hieronder word omschreven; 

 

b. daden of nalatigheden van de Contractspartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die 

door of vanwege de op de Contractspartij te werk zijn gesteld; 

 

d. nalatigheden van de Contractspartij in het onderhoud van (af)geleverde goederen; 

 

d. normale slijtage aan de (af)geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; 

 

e. verkleuring van de (af)geleverde goederen ten gevolge van de inwerking van licht; 
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f. enige andere van buiten komende oorzaak; 

 

2. onder overmacht wordt verstaan buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade 

en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, 

gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluiting, verlies of 

beschadiging van goederen bij het transport naar de Gebruiker of de Contractspartij, niet of niet tijdige 

levering van goederen door leveranciers van de Gebruiker, ex- en import verboden, gehele of 

gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en 

ongevallen in het bedrijf en in de middelen van vervoer van de Gebruiker, dan wel in de middelen van 

vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in 

de feitelijke omstandigheden meebrengen. In geval van overmacht is de Gebruiker niet verplicht de 

overeenkomst na te komen; 

 

3. de Gebruiker is slechts aansprakelijk wanneer de door hem afgesloten verzekering deze schade 

dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en 

materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover 

ontstaan door schuld van de Gebruiker of van hen die door de Gebruiker tewerk zijn gesteld; 

 

4. de Gebruiker is in beginsel niet gehouden bedrijf en/of gevolgschade van de Contractspartij te 

vergoeden; 

 

5. de Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade aan voertuigen of door de Gebruiker 

(af)geleverde goederen, wanneer het voertuig afwijkt van de standaard fabrieksuitvoering of van de 

standaard fabriekspecificaties. 

 

Paragraaf I: retentierecht en eigendomsvoorbehoud 

 

1. wanneer de Gebruiker goederen van de Contractspartij onder zich heeft, is de Gebruiker gerechtigd 

deze goederen onder zich te houden tot het moment dat de Contractspartij alle ter zake van de 

overeenkomst aan de Gebruiker verschuldigde bedragen heeft betaald, tenzij de Contractspartij een 

naar het oordeel van de Gebruiker als voldoende bevonden vervangende zekerheid stelt;  

 

2. de Gebruiker heeft het retentierecht eveneens ter zake betalingen die de Contractspartij 

verschuldigd is op basis van eerder gesloten overeenkomsten tussen Partijen; 

 

3. totdat de Gebruiker volledige betaling heeft ontvangen van de Contractspartij voor de door de 

Gebruiker aan de Contractspartij in eigendom (af)geleverde goederen, onder welke 

betalingsverplichting van de Contractspartij eveneens schade van de Gebruiker, andere kosten en 

interesten moet worden begrepen, blijven de (af)geleverde goederen eigendom van de Gebruiker; 
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Paragraaf J: betaling 

 

1. door de Contractspartij te verrichten (termijn) betalingen dienen contant of via pin te geschieden bij 

het indienen van de nota, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen; 

 

2. de Gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst aanbetaling van minimaal 25% 

van de Contractspartij te verlangen; 

 

3. de Gebruiker is gerechtigd de Contractspartij vooruitbetaling van het volledige bedrag te verlangen.,  

 

4. wanneer het door de Contractspartij verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn word 

betaald, is de Gebruiker gerechtigd aan de Contractspartij rente van 1,25% per maand in rekening te 

brengen, te bereken vanaf de dag van verzending van de facturen; 

 

5. wanneer de Contractspartij niet tot tijdige betaling overgaat, zijn alle door de Gebruiker te maken 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de contractpartij, waaronder met name 

begrepen de kosten van een advocaat, een zaakwaarnemer, een gerechtsdeurwaarder en een 

incassobureau; 

 

Paragraaf K: beëindiging overeenkomst bij wanprestatie 

 

1. wanneer de Contractspartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daardoor alleen reeds in 

gebreken zijn zonder dat enige in gebrekenstelling vereist is; 

 

2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke 

tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:  

 

a. de andere partij één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en niet tot nakoming 

overgaat wanneer daartoe alsnog een redelijk termijn wordt geboden; 

 

b. de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van 

betaling aanvraagt  of verkrijgt, op haar de schuldsaneringregeling ingevolge de wet schuldsanering 

natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van 

haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; 

 

c. de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; 
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d. de andere partij tot staking of overdracht van haar bedrijf overgaat of van plan is Nederland te 

verlaten. 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf L: Toepasselijk recht en geschillen 

 

1. op de tussen Partijen gesloten overeenkomsten, daaruit eventueel voortvloeiende 

rechtsbetrekkingen en rechtsverschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waarbij de 

toepasselijkheid van Weense koopverdrag wordt uitgesloten; 

 

2. ter zake tussen Partijen gerezen geschillen is uitsluitend de bevoegde rechtbank volgens de 

vestigingsplaats van de Gebruiker bevoegd van geschillen kennis te nemen; 

 

3. wanneer tussen Partijen een geschil ontstaat, zullen Partijen zich er echter eerst toe inspannen hun 

geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

 

 


