
 

ALGEMENE VERKOOP-.LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Van de besloten vennootschap Bemelmans bv te Berg en Terblijt. 

 

Artikel 1 : Algemeen 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen c.q. 

bewerking ervan en/of het verrichten van diensten,alsmede op onze leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

Artikel 2 : Aanbiedingen 

 

a. Al onze aanbiedingen,ongeacht of deze bij speciale offerte,in prijscourant of voorraadopgaven of anderszins zijn 

gedaan,zijn -tenzij schriftelijk anders overeengekomen -geheel vrijblijvend. 

b. Overeenkomsten zijn pas bindend indien gedane bestellingen door ons schriftelijk en/of mondeling zijn bevestigd. 

                  Eveneens zullen opdrachten en/of opdrachten door vertegenwoordigers op onze naam aanvaard slechts na schriftelijke 

           bevestiging onzerzijds gelden. 

c                Elke overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever 

          genoegzaam aan onze directie is gebleken en/of is gewaarborgd. 

          Indien de directie zulks wenst, dient de opdrachtgever zekerheid te stellen.   

        d                Ook zijn wij gerechtigd voor levering vooruitbetaling te vorderen. 

 

Artikel 3 : Levering 

        a         Opgegeven leveringstermijnen gelden als onverbindend richtsnoer, bij termijnoverschrijding kan geen schadevergoeding    

         worden toegekend 

        b                Indien afnemer voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending zijn alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.   

         Afnemer zal ons vrijwaren voor alle claims van derden voor schade ontstaan door of tijdens het transport van onze 

producten 

                          Aflevering zal dan geschieden waar het met het door ons gekozen middel van vervoer redelijkerwijs mogelijk is;afnemer is 

         verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. 

        c                Zendingen dienen terstond bij in ontvangstnamen op aantal gecontroleerd te worden. Indien niet terstond wordt 

gereclameerd                           geldt het op de vrachtbrief vermelde aantal als afgeleverd en ontvangen. 

 

Artikel 4 : Reclame 

        

       a         Erkenning van reclame geeft geen recht op schadevergoeding, levering zal opnieuw geschieden, hetzij zal een gepaste 

                reductie worden verleend, zulks ter uitsluitende beoordeling van onze directie 

       b               Geringe afwijkingen in kwaliteit, of anderszins , welke technisch onvermijdelijk zijn, dan wel volgens handels usances                 

toelaatbaar geacht worden geven geen recht op reclame.  

 

Artikel 5 : Betaling. 

 

      a                Betaling behoort plaats te vinden ten kantore van onze onderneming en wel binnen 8 dagen na factuurdatum in de 

aangegeven                 valuta, tenzij wij een andere wijze van betaling aangeven 

      b                Op genoemde vervaldatum dient betaling in ons bezit te zijn. Bij betalingen per bank of giro is bepalend de datum van het ons 

         toegezonden dagafschrift. 

      c                Alle betalingen dienen netto te geschieden zonder beroep op korting of compensatie. 

      d                Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer rente verschuldigd van 1.5% per maand of een gedeelte daarvan, 

                vanaf factuurdatum. Mocht de wettelijke rente ex artikel 6.119 BW hoger zijn dan de overeengekomen rente , dan geldt de 

                wettelijke rente. 

      e                Wanneer wij genoodzaakt zijn onbetaald gebleven facturen ter incasso uit handen te geven aan derden, zijn wij gerechtigd 

aan                 de debiteur een vergoeding te berekenen wegens door ons gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto 

factuurwaarde,                 zulks vermeerderd met € 15,- administratiekosten 

 

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud. 

 

      a                Indien zaken zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur- ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden- 

volledig                 is voldaan, blijven deze zaken ons eigendom tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van zaken niet 

volledig                 heeft plaatsgevonden  is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te 

                verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan 

een                 niet aan haar toebehorend onroerend goed. 

      b                Totdat betaald is dient de afnemer voor zijn rekening de koopwaar tegen alle gangbare risico’s te verzekeren en zulks op 

                verzoek aan te tonen. 

      c                Ingeval derden beslag leggen op het gekochte, dient afnemer ons terstond daarvan op de hoogte te brengen. 

      d                Alle ontwerpen, tekeningen, matrijzen en andere voor de opdracht vervaardigde hulpmiddelen blijven onze eigendom, 

                ongeacht of deze door afnemer betaald zijn 

 

 

Artikel 7 : Aansprakelijkheid. 

 

      a                Wij zijn niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering voor aan ons verleende opdrachten, indien die het 

                gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen, ernstige storingen 



 

in                 het productieproces en anderszins, oorlog- in en buiten Nederland- ,oproer, epidemieën en andere calamiteiten,                 

                transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting. Ook is er sprake van overmacht, indien niet levering door ons wordt 

                veroorzaakt door in gebreke blijven of overmacht bij toeleveranciers. 

      b                Voor schade- direct of indirect- veroorzaakt door derden aan of in verband met door ons geleverde producten, zijn wij niet 

                aansprakelijk. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook ontstaan door vertraging in de levertijd van 

                producten en/of diensten, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid alsmede met 

                    inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en  goede trouw. 

      c                Voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van door ons geleverde goederen, hoe en door welke gebeurtenis ook 

ontstaan,          zijn wij nimmer aansprakelijk. 

      d                Het aannemen van een opdracht voor levering van goederen c.q. bewerking ervan met een aan ons opgegeven speciaal merk 

                of bijzondere uitvoering, kan voor ons geen enkele verantwoordelijkheid meebrengen ten aanzien van dat merk en/of 

                                         uitvoering, terwijl de opdrachtgever door het geven van die opdracht zich tevens verplicht ons te vrijwaren 

voor alle                   aanspraken van derden, gebaseerd op het fabriceren of leveren van goederen onder het betreffende merk of 

in betreffende                 uitvoering 

      e                Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan, door welke oorzaak dan ook, aan goederen door opdrachtgever c.q.  

afnemer                 of derden aangeleverd ter bewerking, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van ons. 

 

Artikel 8 : Wijzigingen. 

 

      a                Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze schriftelijk 

                ter kennis te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de 

                tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever. Wij behouden ons het recht voor op grond van 

                dergelijke wijzigingen, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen. Geringe afwijkingen in de maat, kwaliteit, 

                gewicht, hardheid etc. geven geen reden tot afkeuring van de zijde van de opdrachtgever. Bij beoordeling of een levering 

                buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring 

                         plaatsvinden op enkele stuks of eenheden. 

 

Artikel 9 : Garantie 

 

                Op de door ons geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, welke vermeld staan in door ons te verstrekken 

                  garantiecertificaat. 

 

Artikel 10 : Geschillen. 

 

                Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door ons gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend de ter 

                zake bevoegde rechter ( kantonrechter of arrondissementsrechtbank) ter vestigingsplaats van  Bemelmans bv. bevoegd 

        zijn, tenzij de wederpartij binnen 1 maand een bezwaar daartegen aantekent en een beroep doet op de bevoegdheid van 

een          andere rechter. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing.  

 

Artikel 11 : Annulering. 

 

                Indien om welke reden dan ook de opdracht wordt geannuleerd zullen de reeds gemaakte kosten op de opdrachtgever 

worden                 verhaald. 

 

Garantiecertificaat. 

        

      1                Bemelmans bv. geeft een garantie van 10 jaar op de stalen postkasten 

      2                Voor de montagewerkzaamheden geven wij een garantie van 10 jaar 

      3                De termijn gaat in op het moment van montage en wordt rechtsgeldig bij gehele betaling. 

                        De datum van plaatsing dient te zijn ingevuld .Bovendien dient het garantiebewijs voorzien te zijn van een firmastempel 

      4                De keuze of bepaalde onderdelen worden vervangen of gerepareerd is voorbehouden aan Bemelmans  bv. 

                        Vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van  Bemelmans  bv. 

5                Door de reparatie wordt de garantietermijn niet verlengd. 

6                Na het verstrijken van de garantieperiode dienen te allen tijde voorrijkosten te worden betaald. 

7                Voor defecten die ontstaan door onoordeelkundig gebruik of verwaarlozing kan Bemelmans bv. geen verantwoordelijkheid 

aanvaarden. 

 

Aanspraak op schadevergoeding kan slechts worden ingesteld voorzover deze garantiebepalingen daarin voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


