Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor asfaltspecie van de Asfaltcentrale
Asfalt Productie De Eem BV

Artikel 1:

Algemeen

1.1

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de asfaltcentrale, hierna te noemen
de verkoper, gedane aanbiedingen en leveranties.

1.2

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke tussen koper en verkoper gesloten
overeenkomst terzake van levering van asfaltspecie of bouwstoffen. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde
voorwaarden worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze, van geval tot geval
uitdrukkelijk en schriftelijk, zijn overeengekomen tussen koper en verkoper.

Artikel 2:

Offerten

2.1

Alle offerten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, vrijblijvend.

Artikel 3:

Prijzen en prijswijzigingen

3.1

De in de offerten genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostencomponenten zoals die gelden ten tijde van het uitbrengen
van de offerte. Wijzigingen in de kostencomponenten die zich vóór levering voordoen, zullen door verkoper aan koper
worden doorberekend.

3.2

Wanneer de koper wenst af te wijken van één of meerdere van de in de offerten omschreven producten met de hierbij
behorende prijzen, dient deze een aanvullende offerte aan te vragen waarin zijn wensen onomstotelijk zijn vastgelegd.
Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de prijstechnische consequenties van deze
wijzigingen. Eerst wanneer beide partijen het eens zijn over de prijsstelling van de wijzigingen zal de asfaltspecie of
bouwstof geleverd worden.

3.3

Prijzen zijn gebaseerd op productie en aflevering van het bestelde gedurende de normale werkuren van de
asfaltmenginstallatie van verkoper. Prijzen zijn gebaseerd op levering van partijen van elk minimaal tien ton.

3.4

Verkoper kan van koper een schriftelijke bevestiging van de opdracht verlangen. In dat geval wordt de overeenkomst
geacht tot stand te zijn gekomen op de dag dat de bevestiging door de verkoper is ontvangen, tenzij verkoper binnen acht
dagen na ontvangst alsnog per aangetekend schrijven aan koper laat weten de overeenkomst niet te willen aangaan.

Artikel 4:

Hoeveelheden

4.1

Het gewicht van de geleverde hoeveelheid wordt bepaald met een door verkoper aan te wijzen apparaat. Indien een
weegbrug wordt gebruikt moet deze zijn geijkt conform de in de IJkwet gestelde “eisen voor de grove weging”. Het op
deze wijze vastgestelde gewicht is bindend. Verkoper heeft het recht per vracht tot maximaal drie procent meer of minder
te leveren dan de door de koper bestelde hoeveelheid, met dien verstande dat koper de werkelijk geleverde hoeveelheid
dient te betalen.

4.2

De koper dient de verkoper tijdig te informeren over de door hem gewenste productiedata met bijbehorende
hoeveelheden, zodat verkoper redelijkerwijs in staat geacht mag worden voldoende grondstoffen op voorraad te kunnen
hebben om aan zijn vraag te voldoen.

4.3

De op de weegbon bij aflevering vermelde hoeveelheid is maatgevend voor de facturatie en geldt als volkomen bewijs.

4.4

Afgeroepen en geproduceerd asfaltspecie wat, om welke reden ook, niet afgehaald wordt door de koper zal de verkoper
de koper in rekening brengen conform de overeengekomen prijsstelling.

4.5

Voor afgeroepen en geproduceerd asfaltspecie wat door de koper is afgenomen maar niet verwerkt is, om welke reden
dan ook, bestaat de mogelijkheid dit bij de verkoper te retourneren, mits hiervoor het noodzakelijke personeel nog bij de
verkoper aanwezig is en verkoper beschikt over voldoende opslagruimte, om deze hoeveelheid op verantwoorde wijze te
kunnen accepteren. Per ton geretourneerd asfaltspecie wordt stortgeld in rekening gebracht per gewogen ton.
Afhandeling vindt plaats zoals onder punt 4.3 vermeld.

4.6

Asfaltspecie wat geretourneerd wordt bij de verkoper, zoals omschreven onder punt 4.5, mag op geen enkele wijze
verontreinigd zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor bij inname van de asfaltspecie te controleren of er
verontreiniging van de asfaltspecie heeft plaatsgevonden. Mocht naar de mening van de verkoper de asfaltspecie
verontreinigd zijn, dan zal de asfaltspecie niet geaccepteerd worden en is het aan de koper zorg te dragen voor een
correcte afhandeling.
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Artikel 5:

Levering en risico-overgang

5.1

De in de offerte vermelde prijzen zijn vanaf de asfaltcentrale, geladen op het middel van vervoer.

5.2

Op het moment dat de transporteur de weegbon in ontvangst heeft genomen en/of de vracht het terrein van de verkoper
verlaat, wordt geacht dat de levering heeft plaatsgevonden en gaat het risico op de koper over.

5.3

Voor het leveren van asfaltspecie op bijzondere werktijden zal de verkoper een meerprijs in rekening brengen,
onafhankelijk van de in de offerte(n) vermelde prijsstelling.
Onder bijzondere werktijden worden hierbij verstaan:
Productie van asfaltspecie, in een aaneengesloten periode liggend tussen 18.00 uur en 05.00 uur de hier opvolgende dag
(nachtwerk).
Productie van asfaltspecie op zaterdag, zondag en feestdagen (waarbij de zaterdag geacht wordt om op vrijdag om 18.00
uur aan te vangen)

-

Artikel 6:

Levertijd, overmacht.

6.1

Overeengekomen leveringstermijnen zullen naar beste kunnen door verkoper worden aangehouden, zonder echter voor
verkoper strikt bindend te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het laatste dient schriftelijk te zijn
vastgelegd tussen koper en verkoper.

6.2

Overmacht bevrijdt de verkoper van de plicht tot levering gedurende de periode waarin overmacht optreedt en geleverd
had moeten worden. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil of het toedoen van de verkoper die van
dien aard zijn dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet van hem kan worden
verlangd. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gebrek aan grondstof, werkstaking, uitsluiting, mobilisatie, staat
van beleg of staat van oorlog, belemmerde of gesloten scheepsvaart, abnormale weersomstandigheden, storingen in het
productieproces, welke niet door schuld of onachtzaamheid van verkoper ontstaan zijn, toerekenbare tekortkoming c.q.
beroep op overmacht van/door derden, die door verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld,
evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen overheidswege.

Artikel 7:

Betaling.

7.1

Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum door koper te zijn voldaan. In geval van niet tijdige betaling door
koper is verkoper gerechtigd alle verdere leveringen aan koper op te schorten. Voorts is verkoper gerechtigd om in geval
van niet tijdige betaling aan koper rente in rekening te brengen ter grootte van 1 % per maand, zonder dat schriftelijke
ingebrekestelling nodig is.

7.2

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter invordering van achterstallige betalingen, komen voor rekening
van koper.

7.3

Verkoper heeft te allen tijde, op grond van vermoedens van onvoldoende kredietwaardigheid van koper, het recht naar
zijn keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor toekomstige leveringen als ontbonden te
beschouwen, tenzij door koper binnen een door verkoper te stellen termijn zekerheid wordt gesteld voor de juiste en
tijdige betaling van hetgeen koper verschuldigd zal worden. In beide gevallen heeft verkoper recht op schadevergoeding
voor het niet uitgevoerde gedeelte van de order.

Artikel 8:

Garantie

8.1

De Asfaltspecie wordt geleverd onder CE-markering. Asfaltspecie waarvoor geen Europese norm bestaat wordt geleverd
zonder CE-markereing en zal bij aflevering voldoen aan de overeengekomen samenstellingseisen van het mengsel.

8.2

Met inachtneming van wat in deze Voorwaarden is bepaald, staat Verkoper tot aan de belading van het product in voor
de deugdelijkheid en de kwaliteit van het door hem geleverde Product, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
de Verkoper in ieder geval eindigt uiterlijk veertien (14) dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden, tenzij uit de
eventuele opleveringskeuring aantoonbaar blijkt dat er sprake is van verborgen gebreken in het Product welke
redelijkerwijs niet eerder te onderkennen waren en te wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid van het Product.
Na voornoemde opleveringskeuring is Verkoper niet meer aansprakelijk voor gebreken in het Product. Indien er geen
opleveringskeuring plaatsvindt, eindigt de aansprakelijkheid van Verkoper voor gebreken in het Product uiterlijk 6
maanden na levering van het product.

8.3

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot herlevering van de hoeveelheid asfaltspecie die niet aan
de eisen voldoet.

8.4

Mocht koper gedurende de garantietermijn eventueel herstelwerkzaamheden of veranderingen (laten) verrichten zonder
voorafgaande toestemming van verkoper, of niet aan zijn betalingsvoorwaarden voldoen, dan vervalt onmiddellijk de
garantieverplichting van verkoper.

8.5

Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden van derden die verband houden met de overeenkomst.

Artikel 9:

Fabricage door derden

9.1

Verkoper heeft het recht de gecontracteerde hoeveelheid geheel of gedeeltelijk door derden te doen vervaardigen. Dit
brengt geen wijziging in de overige bepalingen van de overeenkomst, noch ontheft het verkoper van zijn uit de
overeenkomst voortvloeiende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 10:

Geschillen

10.1

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn zullen, naar keuze van verkoper, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, of
worden beslecht door arbitrage door de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland.
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