
LEVERINGSVOORWAARDENLEVERINGSVOORWAARDENLEVERINGSVOORWAARDENLEVERINGSVOORWAARDEN        ALGEMENE VERKOOPALGEMENE VERKOOPALGEMENE VERKOOPALGEMENE VERKOOP----    LEVERINGSLEVERINGSLEVERINGSLEVERINGS----    EN BETALINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN  van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUTTONBOSS B.V., gevestigd te Enschede. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo op 7 juli 1998 onder nummer 62/1998 1998.  Artikel 1 ALGEMEENArtikel 1 ALGEMEENArtikel 1 ALGEMEENArtikel 1 ALGEMEEN    De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op al onze leveringen van zaken en alle door ons verrichte diensten. Een algemene verwijzing door de opdrachtgever, die deze condities accepteert door het simpele feit van het verlenen zijner opdracht, naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.  Artikel 2 AANBIEDINGENArtikel 2 AANBIEDINGENArtikel 2 AANBIEDINGENArtikel 2 AANBIEDINGEN    Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle gegevens betreffende tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, kleuren, hoeveelheden etc. gelden slechts bij benadering.  Artikel 3 ORDERSArtikel 3 ORDERSArtikel 3 ORDERSArtikel 3 ORDERS    Orders zijn voor ons slechts bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.  Artikel 4 PRIJZENArtikel 4 PRIJZENArtikel 4 PRIJZENArtikel 4 PRIJZEN    Onze prijzen zijn berekend voor levering af fabriek, tenzij anders vermeld. Vrachtkosten worden afzonderlijk, doorgaans door derden, in rekening gebracht. In de door ons vermelde prijzen is, tenzij anders is overeengekomen, de verschuldigde omzetbelasting niet begrepen. De in een andere EG-lidstaat dan Nederland gevestigde opdrachtgever zal ons schriftelijk mededeling doen van diens correcte BTW-identificatienummer. Deze zal ons voorts alle gegevens en bescheiden verschaffen die wij nodig hebben voor het bewijs dat de zaken zijn afgeleverd in een andere EG-lidstaat dan Nederland. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door opdrachtgever van het hiervoor bepaalde. Wij behouden ons het recht voor om de door de opdrachtgever verschuldigde prijs te vermeerderen met het BTW-tarief dat voor de betrokken levering bij levering binnen Nederland zou gelden, zo de benodigde bescheiden niet naar ons genoegen zijn.  Artikel 5 VERPAKKINGArtikel 5 VERPAKKINGArtikel 5 VERPAKKINGArtikel 5 VERPAKKING    Kleine verpakkingen zijn in onze prijzen begrepen. Grote verpakkingen daarentegen (kratten, containers,etc.) worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet in onze prijzen inbegrepen. Indien wij in rekening gebrachte verpakking franco terugontvangen nemen wij deze terug tegen de gefactureerde prijs, mits bij aankomst aan ons in goede staat verkerende. Karton en soortgelijke emballage nemen wij niet retour.  Artikel 6 LEVERINGArtikel 6 LEVERINGArtikel 6 LEVERINGArtikel 6 LEVERING    Tenzij anders is overeengekomen geldt dat levering wordt geacht te geschieden af ons magazijn te Enschede. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. Mocht een beroep op het gestelde in de eerste alinea van dit artikel geen toepassing vinden dan zijn wij tot geen verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat wij, in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport, van de vervoerder en/of verzekeraar kunnen verkrijgen en zullen wij op verzoek van opdrachtgever onze vordering op de vervoerder danwel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.  Artikel 7 LEVERTIJDArtikel 7 LEVERTIJDArtikel 7 LEVERTIJDArtikel 7 LEVERTIJD    De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat wij kunnen blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de benodigde materialen ons tijdig zullen worden geleverd en opdrachtgever ons tijdig eventueel voor de order benodigde informatie verschaft heeft. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 



schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij ons een redelijke termijn gegeven dient te worden om alsnog te leveren. Deze termijn zal minimaal de helft bedragen van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd.  Artikel 8 RISICO EN EIGENDOMSOVERGANGArtikel 8 RISICO EN EIGENDOMSOVERGANGArtikel 8 RISICO EN EIGENDOMSOVERGANGArtikel 8 RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG    Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden in de zin van artikel 6 draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze zaken voor hem of derden mocht ontstaan onverminderd het gestelde in artikel 6.  Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde zaken voor totdat de afnemer de tegenprestatie, inclusief eventuele rente en nog bijkomende kosten, voor alle krachtens enige overeenkomst door ons geleverde of nog te leveren zaken en/of krachtens zodanige overeenkomsten door ons nog te verrichten werkzaamheden, volledig aan ons heeft voldaan. Gedurende de voorbehouden eigendom komen alle risico’s ten laste van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken voor zoveel mogelijk met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Buttonboss te bewaren, zulks op een daarvoor geschikte wijze.  Indien onze afnemer in Duitsland gevestigd is geldt in afwijking van het vorenstaande het verlengde eigendomsvoorbehoud, overeenkomstig het ten deze toepasselijke Duitse recht, als opgenomen in de van deze algemene voorwaarden deel uitmakende bijzondere algemene voorwaarde opgenomen in bijlage 1.  Artikel 9 BETALINGArtikel 9 BETALINGArtikel 9 BETALINGArtikel 9 BETALING    Als plaats van betaling heeft te gelden de vestigingsplaats van Buttonboss. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de geldende betalingstermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd om zonder enige sommatie of ingebrekestelling opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen van 12 % ‘s jaars over de hoofdsom. Elk beroep op verrekening met diens beweerdelijke vorderingen op ons is uitgesloten. Aftrek van contante betaling, voor zover niet anders overeengekomen, is niet toegestaan. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om onmiddelijke betaling of zekerheidsstelling te vorderen. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd alle daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke kosten van opdrachtgever te vorderen. Deze kosten zijn gefixeerd op 15% over de hoofdsom (inclusief BTW).  Artikel 10 GARANTIEArtikel 10 GARANTIEArtikel 10 GARANTIEArtikel 10 GARANTIE    De door ons geleverde, door derden vervaardigde, nieuwe zaken worden door ons gegarandeerd overeenkomstig de door deze derden aan ons afgegeven garantie, voor zover als deze geldt. Overige door ons geleverde zaken worden conform de desbetreffende bepalingen in contracten en/of offertes gegarandeerd.   Artikel 11 RECLAMEArtikel 11 RECLAMEArtikel 11 RECLAMEArtikel 11 RECLAME    Uiterlijk zichtbare, zomede bij (be)proeving vaststelbare gebreken moeten door opdrachtgever worden gereclameerd bij beproeving c.q. bezichtiging of keuring in ons magazijn en in alle overige gevallen binnen 8 dagen nadat opdrachtgever de zaken heeft ontvangen, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt. Niet uiterlijk zichtbare gebreken moeten door de opdrachtgever worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat deze gebreken geconstateerd zijn, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt.  Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEIDArtikel 12 AANSPRAKELIJKHEIDArtikel 12 AANSPRAKELIJKHEIDArtikel 12 AANSPRAKELIJKHEID    Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde en eventueel afgegeven garanties overeenkomstig artikel 10, is onze aansprakelijkheid voor schade, wegens tekortkoming in de nakoming of anderzins, beperkt tot dat bedrag dat onder de daartoe door ons afgesloten verzekering wordt uitgekeerd, doch in ieder geval tot het factuurbedrag van de zaken waarop de schade betrekking heeft, doch nimmer meer dan € 4.500,00.  Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, onder andere wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende zaken. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen welke voorons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden opons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn ingevolge deze voorwaarden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het gebruik van afbeeldingen en/of teksten op door ons of in opdracht door derden vervaardigde artikelen waartoe opdrachtgever ons opdracht heeft gegeven. Opdrachtgever staat in voor zijn recht gebruik te maken van 



voormelde afbeeldingen en/of teksten en verleent ons onvoorwaardelijke vrijwaring voor iedere aanspraak terzake van derden wegens inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten.   Artikel 13 ONTBINDINGArtikel 13 ONTBINDINGArtikel 13 ONTBINDINGArtikel 13 ONTBINDING    Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden, hebben wij het recht naar onze keuze de overeenkomst op te schorten of zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Verkeert wederpartij in een overmachtstoestand overeenkomstig de Wet dan hebben wij het recht de overeenkomst op gelijke wijze te ontbinden, onverminderd de overige bevoegdheden volgens de Wet. Verkeren wij in overmacht dan heeft opdrachtgever geen recht op levering, noch op schadevergoeding of opschorting of ontbinding doch is deze zijnerzijds gehouden tot voldoening van zijn verbintenis, tenzij sprake is van blijvend onmogelijke nakoming. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht de overeenkomst op gelijke wijze als hiervoor omschreven te ontbinden. Elke vordering, die wij per alsdan ten laste van de opdrachtgever hebben of verkrijgen is dadelijk en opeens volledig opeisbaar. Indien onze afnemer in België‘ gevestigd is geldt in aanvulling op het vorenstaande nog het volgende ontbindende beding overeenkomstig het ten deze toepasselijke Belgische recht: In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.  Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENArtikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENArtikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENArtikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN    Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, voor zover uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet anders voortvloeit. Alle geschillen, voortvloeiende uit door ons gedane aanbiedingen en door ons gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de bijzondere voorwaarden en heeft als onderwerp:  EIGENDOMSVOORBEHOUD DUITSLANDEIGENDOMSVOORBEHOUD DUITSLANDEIGENDOMSVOORBEHOUD DUITSLANDEIGENDOMSVOORBEHOUD DUITSLAND    Alle verkopen op factuur aan afnemers gevestigd in Duitsland zullen worden afgesloten op basis van orderbevestigingen welke de navolgende eigendomsvoorbehoudclausule bevatten: 1. Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde zaken voor totdat al onze vorderingen die wij op grond van de levering hebben of verkrijgen, ongeacht op basis van welke rechtsgrond, volledig aan ons zijn voldaan. 2. De klant heeft het recht onze producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken of met andere zaken te verbinden. Tot zekerheid voor onze in artikel 1 genoemde vorderingen verwerven wij mede-eigendom aan de door verwerking of verbinding ontstane zaken. De klant is gehouden de zaak, waaraan wij mede-eigendom verworven hebben met de nodige in het verkeer gebruikelijke zorgvuldigheid kosteloos [voor ons] te bewaren. Onze mede-eigendom verhoudt zich naar de waarde die de door ons geproduceerde zaak en de door verwerking of verbinding nieuw ontstane zaak hebben. 3. Wij staan de klant binnen de normale bedrijfsuitoefening een doorverkoop toe, welke toestemming herroepbaar is. Dit recht vervalt, wanneer de betaling gestaakt wordt. De klant cedeert aan ons reeds nu alle vorderingen met nevenrechten die hij op grond van de doorverkoop heeft. De gecedeerde vorderingen dienen tot zekerheid voor de in artikel 1 genoemde vorderingen. De klant heeft het recht de gecedeerde vorderingen te innen, zolang wij deze machtiging niet herroepen.  De machtiging tot inning vervalt ook zonder nadrukkelijke herroeping daarvan, indien de klant de betalingen staakt. Op ons verzoek is de klant gehouden ons terstond schriftelijk mede te delen aan wie hij de zaak heeft doorverkocht en welke vorderingen hij op grond van de verkoop heeft. Tevens is hij gehouden op zijn kosten een officieel gewaarmerkte akte van cessie van de vorderingen aan ons op te laten maken. 4. De klant heeft niet het recht op andere wijze over de zaken waarover wij ons het recht van eigendom voorbehouden of die wij in mede-eigendom hebben of over de aan ons gecedeerde vorderingen te beschikken. Verpandingen of andere benadeling van onze rechten met betrekking tot de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende zaken heeft de klant ons onverwijld mede te delen. 5. Wij zijn te allen tijde tot terugvordering van de ons toebehorende zaken gerechtigd, indien de klant met betaling in gebreke is of wanneer zijn vermogenspositie wezenlijk verslechtert. Indien wij daadwerkelijk tot terugvordering overgaan, dan is er slechts sprake van ontbinding van de overeenkomst, indien wij 



dit uitdrukkelijk verklaren, zulks onverminderd andere dwingende rechtsbepalingen. 6. Indien de waarde van de bestaande zekerheden ter voldoening van onze vorderingen de omvang van onze vorderingen in totaal met meer dan 20% te boven gaat, dan zullen wij op verzoek van de klant bepaalde door ons te bepalen zekerheden vrijgeven. 


