Algemene voorwaarden Producx BV
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Producx B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Oirschot aan Koestraat 45a
Kamer van Koophandel nummer: 17171976
BTW-nummer: NL818540035 B.01
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De gebruiker: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Producx B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oirschot aan Koestraat 45a
(5688 AG Oirschot);
b. De wederpartij: Iedere partij, waaronder begrepen natuurlijke personen, die al
dan niet bedrijfsmatig handelen, dan wel rechtspersonen, aan wie de gebruiker
een aanbieding doet, een offerte uitbrengt, dan wel van wie de gebruiker een
aanbieding of offerte ontvangt, dan wel met wie de gebruiker een overeenkomst sluit;
c. De overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen gebruiker en de wederpartij;
d. Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden van Producx B.V./gebruiker
Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door gebruiker gedane
aanbiedingen/offerten die door gebruiker aan wederpartij zijn gedaan, van
wederpartij zijn ontvangen, en overeenkomsten die met wederpartij zijn
gesloten. Wederpartij aanvaard enkel en alleen door het accepteren van de
aanbieding/offerte/overeenkomst,
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
b. Deze algemene voorwaarden vervangen eventuele eerder door de gebruiker
dan wel diens rechtsvoorganger gehanteerde algemene voorwaarden.
c. Algemene voorwaarden gehanteerd door de wederpartij worden uitdrukkelijk
door gebruiker van de hand gewezen. De voorwaarden van de wederpartij zijn
niet van toepassing op aanbiedingen, offerten, opdrachten en/of
overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij. Bedingen waarbij van deze
algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij
schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze
algemene voorwaarden door gebruiker, te enige tijd toegepast of getolereerd ten
voordele van wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop
te beroepen of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor haar
vaststaand voor zich op te eisen.
d. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene
Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene
voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling
van deze Algemene voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het
meest beantwoordt aan de nietige, dan wel vernietigde bepaling als geldig
te worden aangemerkt.
e. Wederpartij verplicht zich om, in het geval zij ter uitvoering van de
overeenkomst een derde inschakelt, bijvoorbeeld een toeleverancier,
dan wel een transporteur, de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
ook van toepassing te verklaren op de overeenkomst gesloten tussen de
wederpartij en de derde. Wanneer de wederpartij hier niet toe overgaat
komt alle schade die hieruit voor gebruiker voorvloeit, volledig voor rekening en
risico van de wederpartij. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor deze schade.
f. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen
wederpartij en een door gebruiker ingeschakelde rechtspersoon en/of
natuurlijke persoon. Indien en voor zover voornoemde ingeschakelde derde zelf
algemene voorwaarden hanteert, blijven de onderhavige Algemene
voorwaarden in verhouding gebruiker-wederpartij, onverkort van toepassing.
g. Deze Algemene voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of
ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.
h. Gebruiker behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder
moment te wijzigen.
Artikel 3 Aanbiedingen, prijzen etc.
a. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn
vrijblijvend en dus ten alle tijden door gebruiker aan te passen, tenzij ze een
termijn voor aanvaarding bevatten. Bevatten ze een termijn voor aanvaarding,
dan gelden deze aanbiedingen, offertes etc., gedurende de termijn.
Na afloop van de termijn komen ze te vervallen en kan er geen beroep meer op
gedaan worden. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod
bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het
recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen, waardoor de overeenkomst door het inroepen van het recht tot
herroeping, wordt ontbonden. De gebruiker zal op dat moment op geen enkele
wijze schadeplichtig zijn jegens de wederpartij. Getoonde en/of verstrekte
brochures alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens gelden
slechts ter aanduiding. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
b. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding
c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de
wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
Artikel 4 Prijzen
a. De in de aanbieding/offerte/overeenkomst vermelde prijzen zijn:
• Exclusief BTW;
• Exclusief transportkosten;
• Exclusief emballage;
• Alle prijzen zijn in Euro’s;
• Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is gebruiker niet aansprakelijk.

Artikel 5 Levering en levertijd
a. De in een aanbieding/offerte/overeenkomst aangegeven levertijd, betreft nooit
een fatale levertijd voor gebruiker. Indien gebruiker levert na de in de aanbieding/
offerte/overeenkomst vermelde levertijd is gebruiker niet in verzuim. Gebruiker is
dan ook niet verplicht enige schade die de wederpartij hierdoor lijdt te vergoeden;
b. Het is gebruiker toegestaan om de bestelde producten in delen aan de
wederpartij te leveren. Gebruiker bepaalt zelf de omvang van de deellevering;
c.	Indien gebruiker niet in staat is om de overeengekomen producten te leveren,
staat het gebruiker te allen tijde vrij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
gebruiker daarmee schadeplichtig wordt. “Aan het niet in staat zijn om te
leveren”, dient een ruime uitleg gegeven te worden, dit is zeker niet beperkt tot
een situatie van overmacht. Daar gaat het volgende lid over;
d.	In geval van overmacht is het gebruiker eveneens toegestaan om de
overeenkomst te ontbinden. Ook in dat geval is gebruiker jegens wederpartij
niet schadeplichtig;
e. Wanneer gebruiker niet in staat is om te leveren, al dan niet door overmacht,
kan zij, naast ontbinding van de overeenkomst, er ook voor kiezen de levering
op te schorten tot aan het moment dat zij wel in staat is om uitvoering te geven
aan de overeenkomst en dus de goederen te leveren.
f. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, iedere omstandigheid die
buiten de directe invloedsfeer van gebruiker valt, waardoor gebruiker niet in
staat is de overeenkomst na te komen en nakoming in redelijkheid ook niet
meer van gebruiker kan worden verlangd. Hieronder valt bijvoorbeeld, stakingen
in algemene zin, transportproblemen in algemene zin, brand, vorst,
weersinvloeden, overheidsmaatregelen, ziekteverzuim van personeel,
ziekteverzuim van ingehuurde derden, bedrijfsstoringen bij gebruiker of diens
leveranciers. Voormelde opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief.
g. Wanneer gebruiker goederen bestelt bij wederpartij, dient wederpartij de juiste
hoeveelheid goederen te leveren én het juiste product. Wordt er meer of minder
geleverd, dan is wederpartij aansprakelijk voor de schade, incl. gevolgschade,
die gebruiker daardoor lijdt. Wanneer wederpartij teveel levert, is gebruiker niet
gehouden het teveel geleverde af te rekenen aan wederpartij.
Artikel 6 Wettelijke vereisten
a. Wederpartij dient zelf na te gaan aan welke wettelijke vereisten de door
gebruiker aan wederpartij te leveren goederen en diensten op grond van het
nationale recht van wederpartij, dan wel het recht van het land waar wederpartij
de goederen ontvangt/wil ontvangen/naartoe transporteert, dienen te voldoen.
	Indien er bijzondere voorschriften zijn, die het nationale recht dan wel het recht
van het land waarvan/ waarnaar de wederpartij de goederen transporteert/
geleverd krijgt, voorschrijft is wederpartij verantwoordelijk voor de naleving
daarvan. Zij zal na moeten gaan of de goederen aan die wettelijke eisen
voldoen en is verantwoordelijk voor de gevolgen. Gebruiker is hier uitdrukkelijk
niet voor verantwoordelijk.
Artikel 7 Transport en verzending
a.	Indien gebruiker het transport regelt, is gebruiker niet verantwoordelijk/
aansprakelijk voor vertraging van het transport, dan wel schade ontstaan door
het transport. Ondanks dat gebruiker het transport regelt en de goederen buiten
Nederland worden geleverd is toch artikel 11 van toepassing en dus de
Nederlandse rechter bevoegd.
b.	Indien wederpartij een transporteur is, staat wederpartij ervoor in dat het
transport tijdig en goed plaats vindt. Indien gebruiker ondanks voorgaande
bepaling toch aansprakelijk wordt gehouden voor vertraging ontstaan door het
transport of schade ontstaan door het transport, in de ruimste zin des woords,
vrijwaart wederpartij gebruiker voor die schade. Wederpartij is dan jegens de
derde, de partij die gebruiker aanspreekt, schadeplichtig. Wederpartij mag
alsdan alle verweren die gebruiker jegens de derde kan opwerpen, als de zijne
richting derde opwerpen. Ook in dat geval, wanneer wederpartij dus in de plaats
treed van gebruiker, is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 8 ingeschakelde derden
a. Gebruiker is jegens wederpartij niet aansprakelijk voor vertraging in de levering,
schade aan goederen of op andere wijze voor schade die wederpartij lijdt door
(handelingen, werkzaamheden etc. van), door gebruiker ingeschakelde derden.
Op alle overeenkomsten tussen gebruiker en derde zijn ook deze algemene
voorwaarden van toepassing.
b.	Indien wederpartij goederen levert, staat wederpartij ervoor in dat de goederen
tijdig en goed en volledig geleverd worden. Indien gebruiker ondanks
voorgaande bepaling toch aansprakelijk wordt gehouden voor vertraging
ontstaan door de late levering of schade ontstaan door een verkeerde levering,
in de ruimste zin des woords, vrijwaart wederpartij gebruiker voor die schade.
Wederpartij is dan jegens de derde, de partij die gebruiker aanspreekt, schadeplichtig. Wederpartij mag alsdan alle verweren die gebruiker jegens de derde
kan opwerpen, als de zijne richting derde opwerpen. Ook in dat geval, wanneer
wederpartij dus in de plaats treed van gebruiker, is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 9 betaling
a. Betaling dient te geschieden ter keuze van gebruiker.
* netto contant bij aflevering
* middels overmaking op een door gebruiker aangewezen bankrekening,
binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
b. Door wederpartij kan jegens gebruiker geen beroep op schuldvergelijking/
verrekening worden gedaan. Wederpartij is in gebreke enkel door het verstrijken
van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat hiervoor een aparte
ingebrekestelling vereist zal zijn. Gebruiker is gerechtigd om bij het in gebreke
zijn van wederpartij 1% rente per maand of gedeelte hiervan in rekening te
brengen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan die der algehele voldoening.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke welke gebruiker
moet maken om de in gebreke zijnde wederpartij te dwingen zijn verplichtingen
na te komen, komen volledig voor rekening van wederpartij.

Artikel 10 Garantie
a.	Indien er garantie wordt gegeven, komt de garantietermijn van gebruiker
overeen met de garantie termijn van de leverancier waar gebruiker het product
van heeft gekocht. Gebruiker is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de zaken voor [elke individuele] toepassing door de
wederpartij noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing
van de zaken.
b. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de wederpartij (alvorens over te gaan tot terugzending
aan gebruiker) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan gebruiker.
c. Nadat gebruiker de mededeling bedoeld in sub b van dit artikel van wederpartij
heeft ontvangen, zal gebruiker de klacht beoordelen en wederpartij over zijn
bevindingen informeren.
d.	Indien klachten van de wederpartij door gebruiker gegrond worden bevonden,
zal gebruiker naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen, dan
wel repareren, dan wel met de wederpartij een schriftelijke regeling over de
schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
gebruiker en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot
ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, danwel (naar keuze
van gebruiker) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker gedekte bedrag. Iedere
aansprakelijkheid van gebruiker voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst. Gebruiker geeft aan wederpartij vervolgens aan of de
geleverde goederen moeten worden geretourneerd.
e. Wanneer de goederen moeten worden geretourneerd, dient dit te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of
doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit het recht tot reclameren en
terugzending geheel vervallen. De kosten voor de retourzending zijn voor
rekening van wederpartij.
f.	Indien er een garantie is gegeven, geldt deze garantie niet indien:
A) en zolang de wederpartij jegens gebruiker in gebreke is;
B) de wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
gebruiker en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
van de toegepaste materialen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
a. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade/ongemak etc. ontstaan aan
goederen, objecten, waaronder ook begrepen voertuigen en/of personen etc.
ontstaan door verkeerd aanwenden/gebruiken/toepassen etc. van de door
gebruiker verkochte/geleverde producten. Wanneer de gebruiksaanwijzing niet
wordt gevolgd wordt ervan uitgegaan dat het product verkeerd is gebruikt.
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
a.	Eigendom van alle door gebruiker aan de wederpartij verkochte en geleverde
zaken blijft bij gebruiker zolang de wederpartij de vorderingen van gebruiker uit
hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten
niet heeft voldaan en zolang de wederpartij de vorderingen van gebruiker
wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en
kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
b. De door gebruiker geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
c. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
d. De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming
aan gebruiker of een door gebruiker aan te stellen derde om, in alle gevallen
waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te
betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken
aldaar mee te nemen.
e.	Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij
verplicht gebruiker direct, dan wel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
f. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven aan gebruiker.
Artikel 13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en
de Nederlandse rechter bevoegd.

