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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGVOORWAARDEN 

Van de besloten vennootschap Van Beek EPDM B.V. 
 
I. DEFINITIES 

Derde:  Enige persoon of rechtspersoon, niet zijnde Koper of Van Beek EPDM. 
Van Beek EPDM: de Verkoper, de besloten vennootschap Van Beek EPDM B.V. (kvk: 14097516), de gebruiker van deze set algemene voorwaarden. 
Kredietwaardigheid: de beoordeling van een onafhankelijk kredietbeoordelingsbedrijf. Voldoende kredietwaardigheid is als de kredietwaardigheid gelijk is aan of boven het 
gemiddelde ligt binnen de branche. 
Koper: de (rechts-)persoon die met Van Beek EPDM een overeenkomst sluit om Producten te kopen. 
Leveringsdetails: de gegevens rondom de levering zoals de datum van levering, de wijze van levering. 
Offerte: aanbod van Van Beek EPDM tot het aangaan van een overeenkomst. 
Partijen: Koper en Van Beek EPDM. 
Persoonsgegevens: alle informatie die een natuurlijke persoon identificeert of identificeerbaar maakt. 
Product: de roerende zaak die met toebehoren zoals de opgave van de specificaties of losse onderdelen door Van Beek EPDM aan Koper verkocht en geleverd wordt. 
Werkdag: Een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de Nederlandse overheid dan wel bij of krachtens (Nederlandse) 
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 
 
II. TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden – verder te noemen ‘algemene voorwaarden’ – zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, overeenkomsten, 
diensten, leveranties en vervaardiging van zaken door, namens of met Van Beek EPDM B.V, verder te noemen ‘Van Beek EPDM’.  
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Kopers, afnemers en andere partijen (verder te noemen ‘de Koper’) waarmee Van Beek EPDM contracteert,  worden 
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk en niet in algemene bewoordingen wordt overeengekomen voorafgaande aan of ter gelegenheid van het 
totstandkomen van een overeenkomst. Hetzelfde geldt voor een iedere afwijking van deze algemene voorwaarden. De ongeldigheid en/of ontbinding en/of 
(ver)nietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat onverlet de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden. 
De Nederlandstalige algemene voorwaarden prevaleren boven de door Van Beek EPDM opgestelde vertalingen van de voorwaarden in een andere taal.  
 
III. AANBIEDINGEN EN OFFERTES 

Alle aanbiedingen Van Beek EPDM zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Toezending van prijscouranten, drukwerken en andere uitgave kan niet worden 
aangemerkt als door Van Beek EPDM op voorhand aangaan van enige verplichting. Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede andere 
specificaties voorkomende in catalogi, prijscouranten of reclamemateriaal houden slechts een aanduiding in, c.q. worden bij wijze van aanduiding verstrekt. Van Beek 
EPDM kan niet instaan voor mogelijke verschillen.  
Van Beek EPDM mag haar aanbod herstellen of wijzigen. Het eerdere aanbod vervalt dan. 
Door Van Beek EPDM verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, blijven eigendom van Van Beek EPDM en mogen, behoudens schriftelijke toestemming van haar, 
niet worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. 
Als de Koper niet binnen 7 werkdagen het aanbod van Van Beek EPDM aanvaardt, vervalt het aanbod van Van Beek EPDM en kan geen beroep meer op worden gedaan op 
dit aanbod. Dit tenzij anders is vermeld op de offerte. 
 
IV. DE KOOPOVEREENKOMST 

De koopovereenkomst komt tussen partijen tot stand nadat Koper het aanbod van Van Beek EPDM heeft aanvaard. 
Koper aanvaardt het aanbod van Van Beek EPDM inclusief deze set van algemene voorwaarden met de uitsluiting van enige andere set van algemene voorwaarden. Deze 
algemene voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van het aanbod van Van Beek EPDM. 
De koopovereenkomst is door geen van beide partijen overdraagbaar aan een derde behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de wederpartij. 
 
V. PRIJZEN EN LEVERING 

Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van transport en verzekering. Koper draagt de kosten van het transport en ook het risico vanaf de levering. Extra kosten die 
niet in de overeenkomst zijn meegenomen en bekend worden na het sluiten van de overeenkomst, worden doorbelast aan de Koper. Onder extra kosten kunnen worden 
begrepen kosten zoals extra (invoer-)heffingen, accijnzen en aanvullende verzekeringspremies. 
Het laden en het transport geschiedt door een door Koper aan te wijzen transporteur.  
Het vervoer geschiedt voor risico van de Koper vanaf het moment dat het transport de vestiging van Van Beek EPDM heeft verlaten. De Koper dient dienaangaande dan ook 
voor voldoende verzekering zorg te dragen. Mocht aflevering op de afgesproken plaats en tijdstip niet mogelijk zijn, dan zal Van Beek EPDM de betreffende goederen mee 
terug nemen, tenzij op dat moment nog alternatieve afspraken worden gemaakt. De extra kosten hiervan, van eventueel verder vervoer en de extra kosten van opslag 
kunnen door Van Beek EPDM aan de Koper worden doorberekend. 
De door Van Beek EPDM opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen maar slechts als een indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is 
overeengekomen. Van Beek EPDM probeert deze termijnen zoveel mogelijk na te leven, overschrijding van de termijn geeft de Koper echter geen recht de overeenkomst te 
beëindigen, betaling te weigeren of op te schorten en verplicht Van Beek EPDM niet tot enige schadevergoeding op welke grond dan ook.  
Voor zover partijen andere afspraken maken over het transport, blijkt dit uit de uitdrukkelijke en niet in algemene bewoordingen opgestelde bepalingen in de schriftelijke 
overeenkomst. 
 
VI. ANNULERING 

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze overeenkomst gedurende 2 Nederlandse werkdagen door een van de partijen worden geannuleerd. 
Alleen nadat Van Beek EPDM schriftelijk heeft ingestemd met verzoek tot annulering van de overeenkomst door de Koper, kan de overeenkomst, na ommekomst van de 
voornoemde twee werkdagen, worden geannuleerd nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de wijze van annulering en de verdeling van de kosten 
verbonden aan de annulering. Kosten voor het gereed maken van het product, administratiekosten en gemaakte transportkosten, zijn een onlosmakelijk onderdeel van de 
kosten van annulering en komen voor rekening en risico van Koper. Van Beek EPDM mag volstaan met een begroting van deze kosten. 
Ingeval partijen overeenstemming hebben over de annulering nadat het product is geleverd aan Koper, worden op de terug te betalen koopprijs ook het waardeverlies, de 
transportkosten, de transportverzekering en schades in mindering gebracht. 
Zo spoedig mogelijk en in ieder geval na ontvangst en inspectie van het Product door Van Beek EPDM, zal Van Beek EPDM naar Koper een creditfactuur sturen en een 
begroting van de in mindering gebrachte bedragen. Het product blijft de eigendom van de Koper totdat Van Beek EPDM het product heeft geïnspecteerd en heeft 
geaccepteerd. 
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VII. PRODUCT, SOFTWARE EN DOCUMENTATIE 

Als Van Beek EPDM het verkochte product niet kan leveren, kan Van Beek EPDM in plaats van het product een soortgelijk product leveren van gelijkwaardige of betere 
kwaliteit of met gelijkwaardige of betere eigenschappen. 
Een monster, model, voorbeeld of ander exemplaar, getoond door Van Beek EPDM aan Koper, biedt slechts een indicatie van de eigenschappen van het Product. De 
eigenschappen van het Product kunnen afwijken van de eigenschappen van het getoonde monster, model, voorbeeld of ander exemplaar. Aan de eigenschappen van het 
getoonde monster, model, voorbeeld of ander exemplaar kan Koper geen rechten of verwachtingen ontlenen. 
Koper draagt zorg dat hij bekend is met de eigenschappen en specificaties van het Product. Koper is bekend met de risico’s van het gebruik van het Product en de minimale 
veiligheidseisen die verbonden zijn aan het gebruik van het Product. Koper gebruikt het Product conform de wettelijke eisen die aan hem zijn gesteld. 
Voor zover er op de geleverde goederen nog een nadere garantie wordt verstrekt, geldt deze alleen wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en als de 
voorwaarden van deze garantie bij de levering zijn verstrekt. Ieder recht op garantie vervalt indien het gebrek niet binnen 2 maanden na ontdekking van dit gebrek is 
gemeld bij Van Beek EPDM. 
 
VIII. OPSCHORTING 

Van Beek EPDM kan de leveringsverplichting opschorten vanwege het niet of niet geheel nakomen van de betalingsverplichting. Van Beek EPDM kan de levering opschorten 
op grond van onvoldoende kredietwaardigheid van de Koper of op grond van het niet (volledig) nakomen van verplichtingen door de Koper en de gevolgen daarvan die 
voortvloeien uit deze overeenkomst of uit andere overeenkomsten met Koper. Van Beek EPDM zal de opschorting onmiddellijk mededelen aan de andere partij. Deze 
verplichting is geen vereiste voor het ontstaan van een opschortingsrecht. De Koper kan voldoende zekerheid bieden voor de nakoming. 
 
IX. ZEKERHEID 

De Koper is verplicht op eerste aanschrijven van Van Beek EPDM zekerheid te verstrekken voor de juiste nakoming van zijn betalingsverplichting terzake van een door Van 
Beek EPDM uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomst in door Van Beek EPDM gewenste vorm. 
 
X. OVERMACHT 

Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Van Beek EPDM niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. 
Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheid dat door Koper ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen 
waarvan Koper afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, maar ook weersomstandigheden, natuur geweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring 
van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, (de gevolgen van een) epidemie, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, 
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, transportbelemmeringen (waaronder begrepen verkeers-opstoppingen), oorlogsgevaar, onlusten, staking, brand, 
watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen van welke aard dan ook (in- en uitvoermaatregelen daaronder begrepen), storing in de aanvoering van  grond- en/of hulpstoffen 
en energie, gebreken aan of beschadiging van machines en installaties, en alle andere omstandigheden die buiten de macht van Van Beek EPDM gelegen. 
Van overmacht is ook sprake als een toeleveringsbedrijf, leverancier of dienstverlener van Van Beek EPDM wanprestatie pleegt, tenzij Van Beek EPDM bij het sluiten van de 
overeenkomst rekening had moeten houden met deze wanprestatie. 
 
XI. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Alle geleverde en in de toekomst te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Van Beek EPDM tot alle vorderingen die zij op de Koper heeft of zal krijgen, uit welke 
hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Na volledige eigendomsverkrijging door de Koper wordt met deze overeenkomst een stil pandrecht gevestigd op de door Van Beek 
EPDM geleverde goederen ten behoeve van Van Beek EPDM van al hetgeen Van Beek EPDM op enig moment van de Koper te vorderen heeft en/of zal krijgen, uit welke 
hoofde dan ook.  
Van Beek EPDM is gerechtigd geleverde goederen zonder sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te halen en daartoe zo nodig het perceel van 
Koper te betreden , op grond van het niet juist nakomen van verplichtingen door de Koper. De waarde van de teruggehaalde goederen worden op grond van de 
taxatiewaarde die de goederen op dat moment hebben, in mindering gebracht op de vorderingen die Van Beek EPDM op de Koper heeft. De kosten van het terughalen van 
de goederen zullen voor rekening van de Koper zijn. 
 
XII. BETALING 

Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De Koper is in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn. Een ingebrekestelling is 
niet vereist. De Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening van enige tegenvorderingen zijnerzijds, uit welke hoofde dan ook. Bij niet tijdige betaling 
brengt Van Beek EPDM aan de Koper een contractuele rente in rekening van 13% per jaar over het dan nog verschuldigde bedrag.  
Alle, als gevolg van het in verzuim zijn van de Koper, door Van Beek EPDM te maken kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijk zal de Koper volledig aan Van Beek EPDM 
dienen te vergoeden. Voor de afdoening buiten de gerechtelijke procedure, nadat de vordering uit handen is gegeven, zullen de incassokosten 15% van de hoofdsom, met 
een minimum van € 500,00 bedragen. 
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de 
lopende rente. 
Verrekening van de koopprijs met enige tegenvordering op Van Beek EPDM op grond van deze overeenkomst of uit hoofde van een andere verbintenis, is uitgesloten. 
 
XIII. RECLAME 

Reclames aangaande geleverde zaken betreffende de hoeveelheid, kwaliteit van deze goederen dan wel eventuele beschadigingen, dienen direct bij aflevering door 
aantekening op de afleveringsbon door de Koper te worden gemeld. Koper draagt zorg voor het goed gedocumenteerd informeren van Van Beek EPDM. Van Beek EPDM is 
niet verplicht om reclames die later bij haar worden gedaan, in behandeling te nemen. Het recht op reclame vervalt in ieder geval na verwerking van het product of twee 
maanden nadat de Koper een non-conformiteit heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Dit is een vervaltermijn.  
Iedere vordering op Van Beek EPDM uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na 1 jaren na het moment van levering.  
 
XIV. HERSTEL EN VERVANGING 

Na ontvangst van een klacht van de Koper heeft Van Beek EPDM, tenzij zulks onredelijk is, het recht om binnen een redelijke termijn alsnog na te komen door onderdelen 
te leveren, te herstellen of te vervangen. Van Beek EPDM bepaalt hoe alsnog aan de overeenkomst wordt voldaan met inachtneming van de belangen van Koper en met 
inachtneming van het al dan niet nakomen van de verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst door Koper. 
Aan Koper komt alleen het recht toe om vervanging van het Product te vorderen als er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Alleen na ommekomst van de redelijke 
termijn zoals benoemd in het vorige lid, is de Koper gerechtigd andere vorderingen in te stellen. 
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XV. ADVISERING 

Informatie over het product die verstrekt is bij het sluiten van de overeenkomst is geen advisering die speciaal bedoeld is voor de Koper. Het betreft algemene informatie 
op grond waarvan de Koper zelf kan en moet onderzoeken of het product geschikt is voor het doel waarvoor hij dit wil gebruiken. 
In het geval van specifieke advisering door Van Beek EPDM bij een project, zijn de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek van toepasselijkheid 
uitgesloten. Medewerkers van Van Beek EPDM die voor haar werkzaam zijn of waren, zijn niet persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk. Van Beek EPDM is, in afwijking van 
artikel 7:408 lid 2 BW, gerechtigd om de opdracht tot advisering met een cliënt te beëindigen 
Van Beek EPDM  wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid/verantwoording af, betreffende mogelijke schade in welke vorm en welke grootte, die, al dan niet gedeeltelijk, het 
gevolg kan zijn van uitvoering door de Koper of van derden. De opdrachtnemer blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden.  
In die gevallen dat Van Beek EPDM adviseert, is haar aansprakelijkheid bij een toerekenbare tekortkoming beperkt tot maximaal de hoogte van de op deze opdracht 
betrekking hebbende factuurwaarde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld. Van Beek EPDM is nimmer voor gevolgschade aansprakelijk. De opdrachtgever zal 
Van Beek EPDM dienen te vrijwaren ten aanzien van alle claims van derden, daaronder begrepen eventuele claims van enige belanghebbende bij de opdracht. 
Bij een overeenkomst van opdracht vervalt elke aansprakelijkheid door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.  
 
XVI. AANSPRAKELIJKHEID VAN BEEK EPDM 

Van Beek EPDM is niet aansprakelijk als het product onjuist is verwerkt. Van Beek EPDM is niet aansprakelijk als het verkochte product beschadigd is door een van buiten 
komend evenement. Van Beek EPDM is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan schade aan andere zaken dan aan de door 
Van Beek EPDM geleverde goederen, winstderving, vertragingsschade of vervangingsschade. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten voor schadebeperkende maatregelen 
door Koper. De reden van de beperking van aansprakelijkheid is dat Van Beek EPDM op geen enkele wijze invloed heeft op deze gevolgen en ook niet de gevolgen kan 
overzien. 
Van Beek EPDM zal ook nimmer aansprakelijk zijn in geval het niet juist nakomen van de overeenkomst het gevolg is van overmacht.  
Het gebruik van reinigingsproducten,  chemische middelen, ziektebestrijders en andere toevoegingen, in combinatie met de geleverde goederen is voor eigen risico. Deze 
middelen kunnen een negatieve invloed hebben op de producteigenschappen. Beschadigingen ten gevolge van het gebruik hiervan vallen niet onder garantie. Een 
resistentielijst is op aanvraag beschikbaar. 
Koper vrijwaart Van Beek EPDM voor aanspraken van derden en in het bijzonder voor productaansprakelijkheid zoals bedoeld in EU Ri 85/374 en daarop volgende en 
gebaseerde wetgeving. 
Bij aansprakelijkheid of schade in de breedste zin des woords, is de aansprakelijkheid van Van Beek EPDM in ieder geval en steeds beperkt tot het bedrag dat in het 
betreffende geval uit hoofde van de door Van Beek EPDM afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als, om welke reden dan ook, de 
aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, is de gehele aansprakelijkheid van Van Beek EPDM voor het geheel aan schade beperkt tot de in deze overeenkomst 
overeengekomen koopprijs van het Product. 
Voor zover Van Beek EPDM in een specifiek geval een hogere vergoeding aanbiedt dan de factuurwaarde, is dit geen erkenning van aansprakelijkheid. Een aanbod voor een 
hogere vergoeding dan de factuurwaarde doet Van Beek EPDM enkel en alleen uit commerciële overwegingen. De beperkingen in de aansprakelijkheid zoals opgenomen in 
deze algemene voorwaarden blijven bij een dergelijk aanbod onverkort in stand. 
 
XVII. BEDRIJFSGEHEIMEN 

Alle informatie die Koper en Van Beek EPDM over en weer over elkaar en van elkaar in bezit hebben, is een bedrijfsgeheim in de zin van de EU Richtlijn 2016/943, tenzij 
partijen anders overeen komen.  
Het gebruik van bedrijfsgeheimen van de wederpartij is verboden tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen komen. Iedere partij is aansprakelijk voor schade van de 
wederpartij door het gebruik of misbruik van bedrijfsgeheimen door haar werknemers, onderaannemers of derden die al dan niet contractueel aan haar verbonden zijn. Bij 
het overtreden van dit verbod, is de Koper aan Van Beek EPDM naast de daadwerkelijk geleden schade een boete van € 10.000,00 per evenement verschuldigd. 
 
XVIII. ONTBINDING 

De ontbinding of de gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is uitgesloten. De grondslag van dit artikel is dat het ongedaan maken van een koopovereenkomst 
waarbij het geleverde product is verwerkt of is bewerkt, door beide partijen als te complex en onevenredig kostbaar wordt beschouwd. 
 
XIX. FAILLISSEMENT, SURSEANCE VAN BETALING EN BESLAG: 

In geval van faillissement of surséance van betaling van de Koper, dan wel in geval van beslaglegging onder of ten laste van de Koper, dan wel indien op een andere wijze 
blijkt dat de Koper kennelijk buiten staat is geraakt zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Van Beek EPDM geheel na te komen, is Van Beek EPDM 
gerechtigd om de overeenkomst per direct op te zeggen en in ieder geval haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de Koper volledig kan betalen. 
 
XX. GDPR 

Van Beek EPDM  verwerkt persoonsgegevens zoals namen, emailadressen, telefoonnummers van medewerkers van Koper voor de uitvoering van en nakoming van 
verplichtingen uit de Overeenkomst in de breedste zin des woords. Verwerking van deze gegevens geschiedt conform de GDPR en wordt door Van Beek EPDM niet gedeeld 
met derden. 
Ten behoeve van het inroepen van rechten uit hoofde van de GDPR, kan de belanghebbende zich wenden tot Van Beek EPDM. 
 
XXI. GESCHILLEN: 

Op alle overeenkomsten met Van Beek EPDM is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen Van Beek EPDM en 
de Koper welke niet in der minne kunnen worden opgelost, daaronder begrepen geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, worden, met 
uitsluiting van andere gerechten, aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht voorgelegd, tenzij Van Beek EPDM en de Koper na het ontstaan van het geschil 
overeenkomen om het geschil te onderwerpen aan arbitrage of aan een andere rechter. 
 
Versie 2022 
Van Beek EPDM B.V. 
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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGVOORWAARDEN 
Van de besloten vennootschap VBF International B.V. 

 
I. DEFINITIES 

Derde:  Enige persoon of rechtspersoon, niet zijnde Koper of VBF International B.V.. 
VBF International: de Verkoper, de besloten vennootschap VBF International B.V. (kvk: 14061234), de gebruiker van deze set algemene voorwaarden. 
Kredietwaardigheid: de beoordeling van een onafhankelijk kredietbeoordelingsbedrijf. Voldoende kredietwaardigheid is als de kredietwaardigheid gelijk is aan of boven het 
gemiddelde ligt binnen de branche. 
Koper: de (rechts-)persoon die met VBF International een overeenkomst sluit om Producten te kopen. 
Leveringsdetails: de gegevens rondom de levering zoals de datum van levering, de wijze van levering. 
Offerte: aanbod van VBF International tot het aangaan van een overeenkomst. 
Partijen: Koper en VBF International. 
Persoonsgegevens: alle informatie die een natuurlijke persoon identificeert of identificeerbaar maakt. 
Product: de roerende zaak die met toebehoren zoals de opgave van de specificaties of losse onderdelen door VBF International aan Koper verkocht en geleverd wordt. 
Werkdag: Een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de Nederlandse overheid dan wel bij of krachtens (Nederlandse) 
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 
 

II. TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden – verder te noemen ‘algemene voorwaarden’ – zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, overeenkomsten, 
diensten, leveranties en vervaardiging van zaken door, namens of met VBF International B.V, verder te noemen ‘VBF’. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van 
Kopers, afnemers en andere partijen (verder te noemen ‘de Koper’) waarmee VBF contracteert,  worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk en niet 
in algemene bewoordingen wordt overeengekomen voorafgaande aan of ter gelegenheid van het totstandkomen van een overeenkomst. Hetzelfde geldt voor een iedere 
afwijking van deze algemene voorwaarden. De ongeldigheid en/of ontbinding en/of (ver)nietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat 
onverlet de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden. 
De Nederlandstalige algemene voorwaarden prevaleren boven de door VBF opgestelde vertalingen van de voorwaarden in een andere taal.  
 

III. AANBIEDINGEN EN OFFERTES 

Alle aanbiedingen VBF zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Toezending van prijscouranten, drukwerken en andere uitgave kan niet worden aangemerkt als door 
VBF op voorhand aangaan van enige verplichting. Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede andere specificaties voorkomende in 
catalogi, prijscouranten of reclamemateriaal houden slechts een aanduiding in, c.q. worden bij wijze van aanduiding verstrekt. VBF kan niet instaan voor mogelijke 
verschillen.  
VBF mag haar aanbod herstellen of wijzigen. Het eerdere aanbod vervalt dan. 
Door VBF verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, blijven eigendom van VBF en mogen, behoudens schriftelijke toestemming van haar, niet worden gekopieerd 
of aan derden ter hand gesteld. 
Als de Koper niet binnen 7 werkdagen het aanbod van VBF aanvaardt, vervalt het aanbod van VBF en kan geen beroep meer op worden gedaan op dit aanbod. Dit tenzij 
anders is vermeld op de offerte. 
 

IV. DE KOOPOVEREENKOMST 

De koopovereenkomst komt tussen partijen tot stand nadat Koper het aanbod van VBF heeft aanvaard. 
Koper aanvaardt het aanbod van VBF inclusief deze set van algemene voorwaarden met de uitsluiting van enige andere set van algemene voorwaarden. Deze algemene 
voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van het aanbod van VBF. 
De koopovereenkomst is door geen van beide partijen overdraagbaar aan een derde behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de wederpartij. 
 

V. PRIJZEN EN LEVERING 

Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van transport en verzekering. Koper draagt de kosten van het transport en ook het risico vanaf de levering. Extra kosten die 
niet in de overeenkomst zijn meegenomen en bekend worden na het sluiten van de overeenkomst, worden doorbelast aan de Koper. Onder extra kosten kunnen worden 
begrepen kosten zoals extra (invoer-)heffingen, accijnzen en aanvullende verzekeringspremies. 
Het laden en het transport geschiedt door een door Koper aan te wijzen transporteur.  
Het vervoer geschiedt voor risico van de Koper vanaf het moment dat het transport de vestiging van VBF heeft verlaten. De Koper dient dienaangaande dan ook voor 
voldoende verzekering zorg te dragen. Mocht aflevering op de afgesproken plaats en tijdstip niet mogelijk zijn, dan zal VBF de betreffende goederen mee terug nemen, 
tenzij op dat moment nog alternatieve afspraken worden gemaakt. De extra kosten hiervan, van eventueel verder vervoer en de extra kosten van opslag kunnen door VBF 
aan de Koper worden doorberekend. 
De door VBF opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen maar slechts als een indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is 
overeengekomen. VBF probeert deze termijnen zoveel mogelijk na te leven, overschrijding van de termijn geeft de Koper echter geen recht de overeenkomst te beëindigen, 
betaling te weigeren of op te schorten en verplicht VBF niet tot enige schadevergoeding op welke grond dan ook.  
Voor zover partijen andere afspraken maken over het transport, blijkt dit uit de uitdrukkelijke en niet in algemene bewoordingen opgestelde bepalingen in de schriftelijke 
overeenkomst. 
 

VI. ANNULERING 

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze overeenkomst gedurende 2 Nederlandse werkdagen door een van de partijen worden geannuleerd. 
Alleen nadat VBF schriftelijk heeft ingestemd met verzoek tot annulering van de overeenkomst door de Koper, kan de overeenkomst, na ommekomst van de voornoemde 
twee werkdagen, worden geannuleerd nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de wijze van annulering en de verdeling van de kosten verbonden aan de 
annulering. Kosten voor het gereed maken van het product, administratiekosten en gemaakte transportkosten, zijn een onlosmakelijk onderdeel van de kosten van 
annulering en komen voor rekening en risico van Koper. VBF mag volstaan met een begroting van deze kosten. 
Ingeval partijen overeenstemming hebben over de annulering nadat het product is geleverd aan Koper, worden op de terug te betalen koopprijs ook het waardeverlies, de 
transportkosten, de transportverzekering en schades in mindering gebracht. 
Zo spoedig mogelijk en in ieder geval na ontvangst en inspectie van het Product door VBF, zal VBF naar Koper een creditfactuur sturen en een begroting van de in mindering 
gebrachte bedragen. Het product blijft de eigendom van de Koper totdat VBF het product heeft geïnspecteerd en heeft geaccepteerd. 
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VII. PRODUCT, SOFTWARE EN DOCUMENTATIE 

Als VBF het verkochte product niet kan leveren, kan VBF in plaats van het product een soortgelijk product leveren van gelijkwaardige of betere kwaliteit of met 
gelijkwaardige of betere eigenschappen. 
Een monster, model, voorbeeld of ander exemplaar, getoond door VBF aan Koper, biedt slechts een indicatie van de eigenschappen van het Product. De eigenschappen van 
het Product kunnen afwijken van de eigenschappen van het getoonde monster, model, voorbeeld of ander exemplaar. Aan de eigenschappen van het getoonde monster, 
model, voorbeeld of ander exemplaar kan Koper geen rechten of verwachtingen ontlenen. 
Koper draagt zorg dat hij bekend is met de eigenschappen en specificaties van het Product. Koper is bekend met de risico’s van het gebruik van het Product en de minimale 
veiligheidseisen die verbonden zijn aan het gebruik van het Product. Koper gebruikt het Product conform de wettelijke eisen die aan hem zijn gesteld. 
Voor zover er op de geleverde goederen nog een nadere garantie wordt verstrekt, geldt deze alleen wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en als de 
voorwaarden van deze garantie bij de levering zijn verstrekt. Ieder recht op garantie vervalt indien het gebrek niet binnen 2 maanden na ontdekking van dit gebrek is 
gemeld bij VBF. 
 

VIII. OPSCHORTING 

VBF kan de leveringsverplichting opschorten vanwege het niet of niet geheel nakomen van de betalingsverplichting. VBF kan de levering opschorten op grond van 
onvoldoende kredietwaardigheid van de Koper of op grond van het niet (volledig) nakomen van verplichtingen door de Koper en de gevolgen daarvan die voortvloeien uit 
deze overeenkomst of uit andere overeenkomsten met Koper. VBF zal de opschorting onmiddellijk mededelen aan de andere partij. Deze verplichting is geen vereiste voor 
het ontstaan van een opschortingsrecht. De Koper kan voldoende zekerheid bieden voor de nakoming. 
 

IX. ZEKERHEID 

De Koper is verplicht op eerste aanschrijven van VBF zekerheid te verstrekken voor de juiste nakoming van zijn betalingsverplichting terzake van een door VBF uitgevoerde 
of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomst in door VBF gewenste vorm. 
 

X. OVERMACHT 

Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan VBF niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. 
Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheid dat door Koper ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen 
waarvan Koper afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, maar ook weersomstandigheden, natuur geweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring 
van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, (de gevolgen van een) epidemie, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, 
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, transportbelemmeringen (waaronder begrepen verkeers-opstoppingen), oorlogsgevaar, onlusten, staking, brand, 
watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen van welke aard dan ook (in- en uitvoermaatregelen daaronder begrepen), storing in de aanvoering van  grond- en/of hulpstoffen 
en energie, gebreken aan of beschadiging van machines en installaties, en alle andere omstandigheden die buiten de macht van VBF gelegen. 
Van overmacht is ook sprake als een toeleveringsbedrijf, leverancier of dienstverlener van VBF wanprestatie pleegt, tenzij VBF bij het sluiten van de overeenkomst rekening 
had moeten houden met deze wanprestatie. 
 

XI. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Alle geleverde en in de toekomst te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van VBF tot alle vorderingen die zij op de Koper heeft of zal krijgen, uit welke hoofde dan 
ook, volledig zijn betaald. Na volledige eigendomsverkrijging door de Koper wordt met deze overeenkomst een stil pandrecht gevestigd op de door VBF geleverde goederen 
ten behoeve van VBF van al hetgeen VBF op enig moment van de Koper te vorderen heeft en/of zal krijgen, uit welke hoofde dan ook.  
VBF is gerechtigd geleverde goederen zonder sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te halen en daartoe zo nodig het perceel van Koper te 
betreden , op grond van het niet juist nakomen van verplichtingen door de Koper. De waarde van de teruggehaalde goederen worden op grond van de taxatiewaarde die de 
goederen op dat moment hebben, in mindering gebracht op de vorderingen die VBF op de Koper heeft. De kosten van het terughalen van de goederen zullen voor rekening 
van de Koper zijn. 
 

XII. BETALING 

Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De Koper is in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn. Een ingebrekestelling is 
niet vereist. De Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening van enige tegenvorderingen zijnerzijds, uit welke hoofde dan ook. Bij niet tijdige betaling 
brengt VBF aan de Koper een contractuele rente in rekening van 13% per jaar over het dan nog verschuldigde bedrag. Alle, als gevolg van het in verzuim zijn van de Koper, 
door VBF te maken kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijk zal de Koper volledig aan VBF dienen te vergoeden. Voor de afdoening buiten de gerechtelijke procedure, 
nadat de vordering uit handen is gegeven, zullen de incassokosten 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00 bedragen. 
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de 
lopende rente. Verrekening van de koopprijs met enige tegenvordering op VBF op grond van deze overeenkomst of uit hoofde van een andere verbintenis, is uitgesloten. 
 

XIII. RECLAME 

Reclames aangaande geleverde zaken betreffende de hoeveelheid, kwaliteit van deze goederen dan wel eventuele beschadigingen, dienen direct bij aflevering door 
aantekening op de afleveringsbon door de Koper te worden gemeld. Koper draagt zorg voor het goed gedocumenteerd informeren van VBF. VBF is niet verplicht om 
reclames die later bij haar worden gedaan, in behandeling te nemen. Het recht op reclame vervalt in ieder geval na verwerking van het product of twee maanden nadat de 
Koper een non-conformiteit heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Dit is een vervaltermijn.  
Iedere vordering op VBF uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na 1 jaren na het moment van levering.  
 

XIV. HERSTEL EN VERVANGING 

Na ontvangst van een klacht van de Koper heeft VBF, tenzij zulks onredelijk is, het recht om binnen een redelijke termijn alsnog na te komen door onderdelen te leveren, te 
herstellen of te vervangen. VBF bepaalt hoe alsnog aan de overeenkomst wordt voldaan met inachtneming van de belangen van Koper en met inachtneming van het al dan 
niet nakomen van de verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst door Koper. 
Aan Koper komt alleen het recht toe om vervanging van het Product te vorderen als er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Alleen na ommekomst van de redelijke 
termijn zoals benoemd in het vorige lid, is de Koper gerechtigd andere vorderingen in te stellen. 
 

XV. ADVISERING 

Informatie over het product die verstrekt is bij het sluiten van de overeenkomst is geen advisering die speciaal bedoeld is voor de Koper. Het betreft algemene informatie 
op grond waarvan de Koper zelf kan en moet onderzoeken of het product geschikt is voor het doel waarvoor hij dit wil gebruiken. 
In het geval van specifieke advisering door VBF bij een project, zijn de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek van toepasselijkheid uitgesloten. 
Medewerkers van VBF die voor haar werkzaam zijn of waren, zijn niet persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk. VBF is, in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, gerechtigd 
om de opdracht tot advisering met een cliënt te beëindigen 
VBF  wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid/verantwoording af, betreffende mogelijke schade in welke vorm en welke grootte, die, al dan niet gedeeltelijk, het gevolg kan 
zijn van uitvoering door de Koper of van derden. De opdrachtnemer blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.  
In die gevallen dat VBF adviseert, is haar aansprakelijkheid bij een toerekenbare tekortkoming beperkt tot maximaal de hoogte van de op deze opdracht betrekking 
hebbende factuurwaarde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld. VBF is nimmer voor gevolgschade aansprakelijk. De opdrachtgever zal VBF dienen te vrijwaren 
ten aanzien van alle claims van derden, daaronder begrepen eventuele claims van enige belanghebbende bij de opdracht. 
Bij een overeenkomst van opdracht vervalt elke aansprakelijkheid door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.  
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XVI. AANSPRAKELIJKHEID VBF 

VBF is niet aansprakelijk als het product onjuist is verwerkt. VBF is niet aansprakelijk als het verkochte product beschadigd is door een van buiten komend evenement. VBF 
is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan schade aan andere zaken dan aan de door VBF geleverde goederen, 
winstderving, vertragingsschade of vervangingsschade. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten voor schadebeperkende maatregelen door Koper. De reden van de beperking 
van aansprakelijkheid is dat VBF op geen enkele wijze invloed heeft op deze gevolgen en ook niet de gevolgen kan overzien. 
VBF zal ook nimmer aansprakelijk zijn in geval het niet juist nakomen van de overeenkomst het gevolg is van overmacht.  
Het gebruik van reinigingsproducten,  chemische middelen, ziektebestrijders en andere toevoegingen, in combinatie met de geleverde goederen is voor eigen risico. Deze 
middelen kunnen een negatieve invloed hebben op de producteigenschappen. Beschadigingen ten gevolge van het gebruik hiervan vallen niet onder garantie. Een 
resistentielijst is op aanvraag beschikbaar. 
Koper vrijwaart VBF voor aanspraken van derden en in het bijzonder voor productaansprakelijkheid zoals bedoeld in EU Ri 85/374 en daarop volgende en gebaseerde 
wetgeving. 
Bij aansprakelijkheid of schade in de breedste zin des woords, is de aansprakelijkheid van VBF in ieder geval en steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval 
uit hoofde van de door VBF afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, is de 
gehele aansprakelijkheid van VBF voor het geheel aan schade beperkt tot de in deze overeenkomst overeengekomen koopprijs van het Product. 
Voor zover VBF in een specifiek geval een hogere vergoeding aanbiedt dan de factuurwaarde, is dit geen erkenning van aansprakelijkheid. Een aanbod voor een hogere 
vergoeding dan de factuurwaarde doet VBF enkel en alleen uit commerciële overwegingen. De beperkingen in de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze algemene 
voorwaarden blijven bij een dergelijk aanbod onverkort in stand. 
 

XVII. BEDRIJFSGEHEIMEN 

Alle informatie die Koper en VBF over en weer over elkaar en van elkaar in bezit hebben, is een bedrijfsgeheim in de zin van de EU Richtlijn 2016/943, tenzij partijen anders 
overeen komen.  
Het gebruik van bedrijfsgeheimen van de wederpartij is verboden tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen komen. Iedere partij is aansprakelijk voor schade van de 
wederpartij door het gebruik of misbruik van bedrijfsgeheimen door haar werknemers, onderaannemers of derden die al dan niet contractueel aan haar verbonden zijn. Bij 
het overtreden van dit verbod, is de Koper aan VBF naast de daadwerkelijk geleden schade een boete van € 10.000,00 per evenement verschuldigd. 
 

XVIII. ONTBINDING 

De ontbinding of de gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is uitgesloten. De grondslag van dit artikel is dat het ongedaan maken van een koopovereenkomst 
waarbij het geleverde product is verwerkt of is bewerkt, door beide partijen als te complex en onevenredig kostbaar wordt beschouwd. 
 

XIX. FAILLISSEMENT, SURSEANCE VAN BETALING EN BESLAG: 

In geval van faillissement of surséance van betaling van de Koper, dan wel in geval van beslaglegging onder of ten laste van de Koper, dan wel indien op een andere wijze 
blijkt dat de Koper kennelijk buiten staat is geraakt zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met VBF geheel na te komen, is VBF gerechtigd om de overeenkomst 
per direct op te zeggen en in ieder geval haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de Koper volledig kan betalen. 
 

XX. GDPR 

VBF  verwerkt persoonsgegevens zoals namen, emailadressen, telefoonnummers van medewerkers van Koper voor de uitvoering van en nakoming van verplichtingen uit de 
Overeenkomst in de breedste zin des woords. Verwerking van deze gegevens geschiedt conform de GDPR en wordt door VBF niet gedeeld met derden. 
Ten behoeve van het inroepen van rechten uit hoofde van de GDPR, kan de belanghebbende zich wenden tot VBF. 
 

XXI. GESCHILLEN: 

Op alle overeenkomsten met VBF is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen VBF en de Koper welke niet in 
der minne kunnen worden opgelost, daaronder begrepen geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, worden, met uitsluiting van andere 
gerechten, aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht voorgelegd, tenzij VBF en de Koper na het ontstaan van het geschil overeenkomen om het geschil te 
onderwerpen aan arbitrage of aan een andere rechter. 
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