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1. Algemeen  

1.1 VOF A & P: Vennootschap onder firma VOF A & P 

gevestigd aan de Wattstraat 17 te (3335LV) Zwijndrecht, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  

Rotterdam onder nummer 64417271.  

2. Toepassing  

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door 

VOF A & P gedane aanbiedingen, adviezen, leveringen en 

op alle door VOF A & P aangegane overeenkomsten hoe 

ook genaamd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen 

zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door VOF A 

& P zijn bevestigd. Algemene- en/of leveringsvoor-

waarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk 

door VOF A & P van de hand gewezen, behoudens in 

geval en in zover inkoopvoorwaarden van de opdracht-

gever door VOF A & P schriftelijk zijn geaccepteerd.  

2.2 Indien enige bepaling van deze Algemene verkoop- 

en Leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van deze Algemene 

verkoop- en Leveringsvoorwaarden volledig van kracht 

blijven.  

2.3 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend 

wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn 

geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk 

met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als 

onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.  

3. Aanbiedingen  

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij daarbij 

uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Zij 

zijn gebaseerd op de bij de offerte verstrekte 

afbeeldingen en specificaties.  

3.2 De prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze 

prijslijsten, mails, advertenties of waar dan ook zijn 

onder voorbehoud van spel-, druk- en zetfouten.  

3.3 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van 

maten, capaciteiten, adviezen en verdere omschrijving 

zijn zo nauwkeurig mogelijk. Ondanks dit kan de kleur 

van getoonde modellen en/of monsters afwijken van het 

uiteindelijke product.  

4. Prijs  

4.1 De in de aanbieding en/of overeenkomst genoemde 

prijzen zijn exclusief omzetbelasting en uitgezonderd 

kosten van transport, emballage en overige kosten en 

steeds gebaseerd vanaf het magazijn van VOF A & P 

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

4.2 Kosten verband houdende met aanvulling en/of 

wijziging van de order c.q. opdracht komen voor 

rekening van de opdrachtgever.  

4.3 De bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn 

gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende 

factoren.  

 

4.4 Indien gedurende het tijdvlak, gelegen tussen de 

datum van de aanbieding en die van de levering de 

prijzen van grondstoffen, materialen, energie, lonen, 

sociale lasten, belastingen en/of andere kosten-

bepalende factoren waaronder mede begrepen de door 

onze leveranciers aan VOF A & P berekende prijzen, 

wijziging ondergaan, ook al vindt dit plaats ten gevolge 

van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij 

gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs 

dienovereenkomstig te wijzigen.  

4.5 Het koersrisico van de Euro en/of betaalmiddel 

waarmee enige met de levering verband houdende 

betaling dient te worden verricht, komt ten laste van de 

opdrachtgever.  

5. Termijn van levering en overmacht  

5.1 De termijn waarbinnen door VOF A & P de levering 

dient te geschieden vangt eerst aan nadat wij alle voor 

de levering noodzakelijke toestemming, vergunning(en), 

toewijzing en gegevens hebben ontvangen.  

5.2 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt 

verhinderd door overmacht zijn wij gerechtigd de 

levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor 

zover niet uitgevoerd te ontbinden en betaling te 

vorderen ter zake van het wel geleverde gedeelte, 

zonder gehoudenheid onzerzijds enige 

schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.  

5.3 De opdrachtgever wordt geacht bij de levering van 

de goederen een gebruiksaanwijzing te hebben 

ontvangen. Mocht deze gebruiksaanwijzing bij de 

levering niet zijn aangetroffen, dan dient de 

opdrachtgever dit onmiddellijk aan VOF A & P te melden 

zodat wij deze alsnog kunnen nazenden.  

6. Transport  

6.1 Leveringen zijn voor risico van de opdrachtgever. Er 

vindt geen enkele verzekering plaats van verzonden 

goederen tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk 

verlangt; in dit geval komen de kosten voor rekening van 

de opdrachtgever.  

6.2 VOF A & P is vrij in de keuze van het vervoermiddel 

en in de keuze van de route; wij kunnen ter zake niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit 

voortvloeiend.  

7. Levering en aanvaarding  

7.1 Goederen worden geacht door VOF A & P te zijn 

geleverd en door de opdrachtgever aanvaard. In de 

volgende gevallen:  

- Bij levering af magazijn zodra de goederen aan de 

koper zijn aangeboden en of zodra de goederen in of op 

het vervoermiddel zijn geladen;  

- Bij franco levering; zodra de goederen aan het door de 

opdrachtgever opgegeven afleveradres zijn bezorgd.  

7.2 Ter zake van levering en aanvaarding strekt de door 

de ontvanger c.q. diens gemachtigde te ondertekenen 

afleveringsbon van onze expeditie en of rapport van de 

vervoerder, op gelijke wijze te ondertekenen, tot bewijs, 
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behoudens tegenbewijs. Behoudens bewijs van het 

tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in onze 

administratie voorkomende gegevens beslissend.  

8. Betaling  

8.1 De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum 

te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. VOF A & P behoudt zicht steeds het 

recht voor onder rembours te leveren, dan wel zekerheid 

voor de betaling te verlangen. Bij weigering van de 

rembourszending is de opdrachtgever verplicht alle 

hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.  

8.2 Indien de uitlevering wordt vertraagd op verzoek van 

de opdrachtgever of doordat deze zijn verplichtingen niet 

tijdig nakomt, zal VOF A & P gerechtigd zijn betaling van 

de nog niet voldane termijnen van de koopsom te 

vorderen op tijdstippen, waarop de termijnen bij een 

normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden 

zijn geworden.  

8.3 Ontvangen betalingen strekken allereerst in 

mindering op de langst openstaande vordering die  

VOF A & P jegens opdrachtgever hebben en daarna op 

de rente en kosten, zelfs wanneer de opdrachtgever een 

andere volgorde aanwijst. Vervolgens worden ontvangen 

betalingen in mindering gebracht op de daarna langst 

openstaande vordering totdat alle vorderingen die wij op 

opdrachtgever mochten hebben zijn voldaan, met 

inbegrip van rente en kosten. VOF A & P is gerechtigd de 

(volledige) aflossing van de hoofdsom te weigeren indien 

daarbij niet tevens openstaande rente en kosten worden 

voldaan.  

9. Niet betalen op de vervaldag  

9.1 Indien de opdrachtgever met de betaling op de 

vervaldag in gebreke blijft, heeft VOF A & P het recht de 

overeenkomst van de nog af te leveren zonder 

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te 

annuleren, onverminderd het recht om daarnevens 

vergoeding van de geleden schade te vorderen. Niet 

betalen op de vervaldag heeft voorts het vervallen van 

met opdrachtgever korting en garanties tot gevolg. Van 

rechtswege worden bovendien alle door de 

opdrachtgever krachtens andere facturen of uit hoofde 

aan VOF A & P verschuldigde bedragen onmiddellijk 

opeisbaar. Onze vordering op de opdrachtgever is voorts 

onmiddellijk opeisbaar indien laatstgenoemde van 

ondernemingsvorm verandert, surseance van betaling 

aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot 

liquidatie overgaat, overlijdt, of, zo hij een vennootschap 

is, wordt ontbonden, zomede indien door derden op 

goederen en/of vorderingen van opdrachtgever beslag 

wordt gelegd.  

10. Ten laste van de opdrachtgever komende rente 

en lasten  

10.1 Bij het niet na komen van de betalingsverplichting 

is de opdrachtgever gehouden aan VOF A & P een rente 

te vergoeden ter hoogte van de actuele 1 maands 

Euribor rente plus 5% per maand over het gehele bedrag 

van de betaling waarvan hij in gebreke is gebleven, 

alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 

waaronder begrepen declaraties van incassobureaus, 

advocaten, die deze voor inning dezer vordering maakt.  

11. Reclames  

11.1 Reclames dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering 

schriftelijk plaats te vinden. Daarna kan de 

opdrachtgever geen reclame meer doen gelden. 

Reclames ter vergoeding van geleden schade kunnen 

slechts beperkt blijven tot de waarde der geleverde 

goederen, berekend tegen de gefactureerde prijs.  

11.2 Bij tijdig ingediende reclames zal de opdrachtgever 

VOF A & P in de gelegenheid stellen de reclame te 

controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor 

behandeling in aanmerking komt.  

11.3 VOF A & P zal nimmer aansprakelijk zijn voor 

directe schade, veroorzaakt door het aan de reclame ten 

grondslag liggende euvel, zoals arbeidsloon, aankoop 

van vervangende goederen, bedrijfsschade door deze, 

lichamelijk letsel, etc., een en ander in de meest ruime 

zin des woords genomen. Dit geldt ook wanneer er 

sprake is van nalatigheid bij de productie door een van 

onze toeleveringsbedrijven.  

11.4 Reclames geven de opdrachtgever geen recht om 

betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk 

wordt uitgesloten.  

11.5 Ingediende reclames zullen niet in behandeling 

worden genomen indien blijkt dat derden iets aan de 

goederen hebben veranderd, toegevoegd en/of 

gerepareerd, behoudens in het geval dit met schriftelijke 

toestemming van VOF A & P geschied.  

11.6 Ieder vorderingsrecht van de afnemer op VOF  

A & P betrekking hebbende op fouten in de levering of 

gebreken in of aan door VOF A & P geleverde producten 

vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde 

reclametermijn is verstreken, alsmede ook in die 

situaties waarin de afnemer VOF A & P onvoldoende 

medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de 

gegrondheid van de klachten.  

12. Retourzendingen  

Retourzendingen worden door VOF A & P slechts 

aangenomen na voorafgaande goedkeuring. Deze 

retourzendingen dienen franco te geschieden aan het 

adres van VOF A & P met vermelding van factuurnummer 

en ordernummer.  

13. Eigendomsvoorbehoud  

13.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan 

aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VOF A & P, uit 

hoofde enige overeenkomst welke wij met hem zijn 

aangegaan, blijven reeds geleverde producten eigendom 

van VOF A & P onverminderd overigens die 

verplichtingen van de opdrachtgever tot tijdige betaling 

en onverminderd de volledige aansprakelijkheid voor het 

geleverde van de opdrachtgever.  

13.2 De afnemer verleent VOF A & P reeds nu het recht 

om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden 

waar de door VOF A & P, geleverde producten zich  
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bevinden, teneinde VOF A & P in staat te stellen haat 

eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde 

producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen 

van haar zaken laat onverlet het recht van VOF A & P om 

van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade 

of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de afnemer 

toerekenbare niet-nakoming.  

14. Pandrecht  

14.1 Voor zover VOF A & P geen aanspraak kunnen 

maken op een eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld 

onder punt 14 van deze voorwaarden, dragen wij de door 

VOF A & P geleverde goederen over onder voorbehoud 

van een bezitloos pandrecht.  

14.2 Indien de opdrachtgever niet aan zijn 

verplichtingen jegens VOF A & P voldoet, hebben wij het 

recht om een pandrecht te doen vestigen op alle, in 

eigendom van de opdrachtgever toebehorende roerende 

zaken, al dan niet door VOF A & P geleverd, zowel 

tegenwoordige als toekomstige, alsmede vorderingen, 

zowel tegenwoordige als toekomstige, van de 

opdrachtgever op derden.  

14.3 De opdrachtgever is, in verband met het gestelde 

in de voorgaande twee bepalingen van dit artikel, 

gehouden zijn medewerking te geven aan het opmaken 

en ondertekenen van een pandakte. De kosten hiervan 

komen voor rekening van de opdrachtgever.  

15. Aansprakelijkheid.  

15.1 Gevallen van schade dienen binnen 48 uur nadat de 

schade is ontstaan bij VOF A & P schriftelijk te worden 

gemeld, op straffe van verval van enig recht op 

schadevergoeding.  

15.2 Wij zijn slechts aansprakelijk indien door VOF A & P 

geleverde goederen niet beantwoorden aan hetgeen wij 

zelf bevestigd of gegarandeerd hebben. In dit geval heeft 

de opdrachtgever slechts recht op hetzij een kostenloze 

aanvulling van het ontbrekende, respectievelijk 

kostenloze vervanging van incomplete/ondeugdelijke 

goederen, hetzij annulering c.q. ontbinding van (het 

resterende gedeelte van) de overeenkomst, waarbij de 

keuze uitdrukkelijk ligt bij VOF A & P. Een eventuele 

vergoeding van de schade betreft maximaal de 

factuurwaarde van de geleverde goederen waarbij het 

gebruik en/of opslag van de door VOF A & P verkochte 

en geleverde goederen uitdrukkelijk is uitgesloten. Wij 

zijn daarom nimmer aansprakelijk voor enig bedrijfs- of 

gevolgschade van welke aard dan ook.  

15.3 Opdrachtgever is gehouden VOF A & P te vrijwaren 

c.q. schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van 

derden op grond van omstandigheden waarvoor wij niet 

uit hoofde van deze Algemene Verkoop- en Leverings-

voorwaarden aansprakelijk zijn. In geen geval kunnen 

wij aansprakelijk worden gehouden voor schade die niet 

is gedekt op onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

of voor schade die het verzekerd bedrag tegen wettelijke 

aansprakelijkheid te boven gaat.  

15.4 Iedere vordering jegens VOF A & P behalve welke 

door VOF A & P erkend is, vervalt door het enkele verloop 

van drie maanden na het ontstaan van de vordering.  

16. Eigendomsovergang / zorgplicht  

16.1 Het is aan de opdrachtgever toegestaan, in het 

kader van zijn normale bedrijfsvoering, de onder 

eigendomsvoorbehoud of pandrecht geleverde goederen 

te verbruiken en/of door te verkopen. Zolang echter de 

betaling met betrekking tot geleverde goederen 

achterwege blijft, is het eigendomrecht in handen van de 

opdrachtnemer. Tevens is de opdrachtgever die met 

betaling in gebreke is, gehouden de nog niet verkochte 

goederen op de eerste aanmaning aan VOF A & P terug 

te geven. In geval derden beslag leggen op die 

goederen, die zich onder voorbehoud van eigendom van 

VOF A & P bij opdrachtgever bevinden, is opdrachtgever 

gehouden VOF A & P hiervan onverwijld op de hoogte te 

stellen.  

16.2 De opdrachtgever is gerechtigd de door VOF  

A & P geleverde goederen door te leveren, mits ingeval 

van verkoop althans vervreemding, binnen Nederland;  

1. Deze goederen niet tegen een prijs worden 

doorverkocht die lager is dan de door opdrachtgever aan 

VOF A & P verschuldigde prijs verhoogd met de 

verschuldigde omzetbelasting.  

2. Deze goederen in de originele, ongewijzigde 

verpakking worden doorgeleverd.  

3. De opdrachtgever met diens afnemer bij wege van 

kettingbeding overeenkomst dat de bovengenoemde 

verplichtingen eveneens bij eventuele verdere 

doorverkoop, althans vervreemding, en doorlevering 

binnen Nederland moeten worden nagekomen.  

4. Opdrachtgever zal de geleverde goederen steeds met 

de vereiste zorg behandelen en geen handelingen 

verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de 

goederen, dan wel de reputatie van de merken van de 

verkoper zouden kunnen worden aangetast.  

17. Toepasselijk recht en geschillenregeling  

17.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het 

Nederlands recht van toepassing.  

17.2 Geschillen tussen VOF A & P en onze opdrachtgever 

zullen worden voorgelegd hetzij aan de 

Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, hetzij aan de 

volgens de wet bevoegde rechter, zulks naar onze keuze.  

18. Wijziging of aanvulling van deze voorwaarden  

18.1 VOF A & P heeft het recht deze voorwaarden te 

wijzigen of aan te vullen.  

18.2 Wijzigingen of aanvullingen zullen echter niet van 

toepassing zijn op overeenkomsten voor die wijzigingen 

of aanvullingen gesloten.  

18.3 Deze voorwaarden zullen geacht worden aan de 

opdrachtgever bekend te zijn en tussen VOF A & P en 

hem te zijn overeengekomen, zodra de opdrachtgever 

enig schrift van VOF A & P heeft ontvangen, wordende 

daarop naar deze voorwaarden verwezen. Desgevraagd 

wordt de volledige tekst daarvan toegezonden. 


