ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn opgesteld voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kuhmichel Abrasiv B.V. (hierna: ‘Kuhmichel’), gevestigd te (7451 PT) Holten aan de Fabrieksweg no. 4.

1.2

De Voorwaarden zijn van toepassingen op alle overeenkomsten tussen Kuhmichel en haar afnemers en op alle offertes die Kuhmichel
uitbrengt, dit ongeacht of sprake is van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst of offerte.

1.3

Van deze Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij die afwijking tussen partijen is overeengekomen en ondubbelzinnig door
Kuhmichel schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2

Offertes

2.1

De offertes van Kuhmichel zijn in alle gevallen een geheel vrijblijvend aanbod en kunnen Partijen pas binden nadat de offerte schriftelijk
door de afnemer is aanvaard of wanneer Kuhmichel met de uitvoering van de offerte is begonnen. In die gevallen (aanvaarding door de
afnemer of uitvoering door Kuhmichel) komt er een overeenkomst tot stand tussen Kuhmichel en de afnemer (hierna: ‘Overeenkomst’).

2.2

Alle afbeeldingen, tekeningen en verdere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk in de offerte weergegeven, maar Kuhmichel is hieraan pas
gebonden indien zij dit expliciet en ondubbelzinnig in de desbetreffende offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging heeft toegezegd.

2.3

Indien de afnemer een afwijking op de offerte voorstelt, is Kuhmichel niet langer aan de oorspronkelijke offerte, noch aan de voorgestelde
wijziging, gebonden, tenzij Kuhmichel deze voorgestelde afwijking heeft aanvaard en ondubbelzinnig schriftelijk bevestigd.

2.4

Een schriftelijke bevestiging door Kuhmichel is pas van kracht indien deze is gedaan door een daartoe bevoegd persoon van Kuhmichel.
Laatstgenoemde is niet gebonden aan bevestigingen die uit naam van Kuhmichel zijn gedaan door haar (niet bevoegd) personeel,
vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen.

2.5

Indien de afnemer de offerte van Kuhmichel heeft aanvaard, heeft Kuhmichel gedurende twee werkdagen na die aanvaarding nog altijd het
recht af te zien van de uitvoering van de offerte en haar aanbod te herroepen.

Artikel 3

Prijzen

3.1

Alle door Kuhmichel opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten, kosten van verpakking, emballages en de
verzekering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2

De prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren zoals die bekend zijn op het tijdstip van het uitbrengen van de offerte. Tot deze
kostenbepalende factoren behoren in ieder geval maar niet uitsluitend de inkoopprijzen, de lonen, de loonkosten, de sociale- en
overheidslasten, de vrachten, de assurantiepremies en alle andere kosten. Kuhmichel heeft (ook na het uitbrengen van de offerte alsook na
aanvaarding van de afnemer van die offerte) het eenzijdige recht de in de offerte genoemde prijzen te verhogen met voorafgaand aan de
dag van levering optredende verhogingen van de kostenbepalende factoren.

3.3

Indien de bestelling van de afnemer een zeer geringe factuurwaarde beloopt, heeft Kuhmichel het recht een toeslag voor
behandelingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4

Betaling

4.1

De afnemer dient de factuur van Kuhmichel binnen 30 dagen na de dag van de factuurdatum te voldoen, in die zin dat het factuurbedrag op
die uiterste dag door Kuhmichel dient te zijn ontvangen.

4.2

Indien de afnemer het factuurbedrag niet of niet volledig heeft betaald na ommekomst van de termijn zoals is beschreven in het vorige lid,
treedt het verzuim van de afnemer direct in zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling van Kuhmichel is vereist. Er is sprake
van een fatale termijn.

4.3

Vanaf het moment dat het verzuim van de afnemer is ingetreden is:
de afnemer over het factuurbedrag een maandelijkse rente verschuldigd gelijk aan een half procent boven de wettelijke rente en een
vergoeding voor de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd met een minimum van € 250,00; en
Kuhmichel gerechtigd:

4.4
Artikel 5

i)

de verdere nakoming van de Overeenkomst op te schorten, totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

ii)

een zekerheidsstelling te verlangen van de afnemer;

iii)

de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;

iv)

overige rechten uit te oefenen, zoals het terughalen van de geleverde zaken en het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding.

Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door de afnemer verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van
de reeds verschenen rente en ten slotte ter voldoening van het factuurbedrag en de lopende rente.
Levering

5.1

De (juridische) levering van de door de afnemer bij Kuhmichel bestelde zaken vindt ‘ex works’ (uitgelegd volgens de meest recente versie
van de ICC Incoterms) plaats op de bedrijfslocatie van Kuhmichel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2

De afgesproken leveringstijden vangen pas aan op het moment dat Kuhmichel alle voor die levering van belang zijnde documenten en
bescheiden aangeleverd heeft gekregen van de afnemer.

5.3

De afgesproken leveringstijden zijn nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Indien sprake is van een overschrijding van een
afgesproken leveringstijd dient de afnemer Kuhmichel eerst schriftelijk in gebreke te stellen en Kuhmichel een redelijke termijn te bieden
tot het alsnog leveren van de bestelde zaken.

5.4

Een eventuele overschrijding van een afgesproken leveringstijd leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Kuhmichel jegens de afnemer,
noch voor directe of indirecte schade, noch voor enige vorm van gevolg- of vertragingsschade, zoals maar niet uitsluitend winstderving of
schade van derden.

Artikel 6

Vervoer

6.1

Het vervoer van de zaken die de afnemer bij Kuhmichel heeft besteld geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, zulks ook indien de
vrachtbrief anders vermeldt. Indien de afnemer het vervoer wenst te verzekeren, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

6.2

Retourzendingen worden door Kuhmichel niet aanvaard, mits Kuhmichel daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven en
de retourzending vervolgens franco geschiedt.

Artikel 7
7.1

Aanvaarding
Direct bij ontvangst van de door de afnemer bestelde zaken is hij gehouden om deze te controleren op basis van een eerste visuele
inspectie. Binnen 2 werkdagen na ontvangst zal de afnemer de bestelde zaken nader onderzoeken.

7.2

Indien de bestelde zaken volgens de afnemer niet voldoen aan hetgeen hij heeft besteld of zijn verwachtingen daarvan dan wel dat de
bestelde zaken anderszins gebreken vertonen, dient de afnemer dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelde zaken schriftelijk bij
Kuhmichel te melden.

7.3

In een geval zoals is bedoeld in het vorige lid rust op de afnemer de verplichting om de bestelde zaken onder zich te houden, deugdelijk te
bewaren en verder onberoerd te laten. De afnemer dient Kuhmichel vervolgens in staat te stellen de klacht van de afnemer te onderzoeken
en de afnemer dient daarbij alle door Kuhmichel gewenste medewerking te verlenen. Een dergelijke melding schort de betalingsverplichting
van de afnemer niet op.

7.4

Indien Kuhmichel niet binnen een termijn van 5 werkdagen nadat de afnemer de bestelde zaken in ontvangst heeft genomen een melding
zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft ontvangen van de afnemer, dan heeft de afnemer de bestelling daarmee onherroepelijk
en onvoorwaardelijk geaccepteerd. Eventuele klachten van ná die periode zullen niet meer door Kuhmichel in behandeling worden genomen
en de afnemer zal dienaangaande zijn rechten hebben verwerkt.

Artikel 8
8.1

Garantie
Indien binnen zes maanden na de levering (zoals is beschreven in Artikel 5) de geleverde zaken gebreken vertonen en na onderzoek van
Kuhmichel is gebleken dat die gebreken zijn ontstaan uitsluitend ten gevolge van ondeugdelijke fabricage, zullen deze zaken naar keuze
van Kuhmichel:
i)

kosteloos worden hersteld;

ii)

worden vervangen, na (terug)ontvangst van de gebrekkige zaken; of

iii)

worden teruggenomen tegen terugbetaling van de ontvangen koopsom dan wel creditering van de aan de afnemer gezonden factuur,
met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de
overeenkomst op de geleverde gebrekkige producten betrekking hebben.

8.2

Indien de afnemer aan de geleverde zaken wijzigingen heeft aangebracht ofwel deze zaken niet op een normale wijze en voor een normaal
doel heeft gebruikt, is Kuhmichel niet tot garantie zoals is beschreven in het vorige lid verplicht.

8.3

Indien de afnemer een beroep wil doen op deze garantiebepaling moet hij dit schriftelijk aan Kuhmichel mededelen, binnen 5 werkdagen
nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren, bij gebreke waarvan de afnemer zijn rechten
dienaangaande zal hebben verwerkt. De afnemer dient de zaken onder zich te houden, deugdelijk te bewaren en verder onberoerd te laten
totdat Kuhmichel de klachten heeft onderzocht.

Artikel 9

Eigendomsvoorbehoud

9.1

De door Kuhmichel geleverde zaken worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de
afnemer, met als gevolg dat de geleverde zaken de eigendom van Kuhmichel blijven totdat de afnemer de volledige factuur heeft betaald.
Pas na volledige betaling van de factuur gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de afnemer.

9.2

Zolang de door Kuhmichel geleverde zaken niet zijn betaald, kan de afnemer deze zaken niet in pand te geven en daarop geen bezitloos
pandrecht, noch enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde, vestigen.

9.3

Indien de afnemer de door Kuhmichel geleverde zaken ver- en/of bewerkt met als gevolg dat het eigendomsrecht van Kuhmichel verloren
gaat, is de afnemer op eerste verzoek van Kuhmichel gehouden om ten behoeve van Kuhmichel een pandrecht te vestigen op de door beof verwerking ontstane producten

9.4

Het is de afnemer toegestaan de door Kuhmichel geleverde zaken aan derden te verkopen, doch uitsluitend in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening. De afnemer dient de met die verkoop verkregen gelden te gebruiken ter voldoening van de vordering van Kuhmichel,
dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering op eerste verzoek van Kuhmichel over te dragen. Het in de
overige leden van dit artikel bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassingen.

Artikel 10

Overmacht

10.1

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht en invloed van Kuhmichel, die van dien aard is dat naleving
van de Overeenkomst in redelijkheid niet langer van Kuhmichel kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan
grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog,
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

10.2

Indien de Overeenkomst ten gevolge van overmacht niet, niet tijdig en/of niet volledig door Kuhmichel kan worden nagekomen, behoudt zij
het recht de Overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van
Kuhmichel. In geval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

11.1

Indien Kuhmichel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer is de aansprakelijkheid van
Kuhmichel beperkt tot de verplichtingen zoals beschreven in Artikel 8.

11.2

Kuhmichel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer, noch aan anderen, tenzij sprake is van opzet
of grove schuld zijdens Kuhmichel.

11.3

Een eventuele aansprakelijkheid van Kuhmichel is altijd beperkt tot zowel de netto-factuurwaarde van de geleverde zaken, als de omvang
van de dekking van de door Kuhmichel afgesloten product-/bedrijfsschadeverzekering(en).

11.4

Kuhmichel is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd winstderving en
stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de afnemer diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden,
ontstaan door geheel of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van
zaken en of door de zaken zelf.

11.5

De afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van door leverancier geleverde zaken tenzij rechtens vast komt
te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van Kuhmichel en de afnemer bovendien aantoont
dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

11.6

De afnemer verbindt zich ter zake van aansprakelijkheid van door hem aan derden doorgeleverde zaken, die door leverancier geheel of ten
dele zijn gefabriceerd of waarvoor leverancier materialen heeft geleverd, een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten.

Artikel 12

Toepasselijk recht

12.1

Op alle Overeenkomsten tussen Kuhmichel en de afnemer, en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met die
Overeenkomst worden gesloten, worden beheerst door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.

12.2

De werking c.q. toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken, Wenen (ook bekend als het ‘Weens Koopverdrag’), is uitgesloten.

Artikel 13
13.1

Geschillen

Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met, of voortvloeiende uit door Kuhmichel gesloten overeenkomsten en/of de door
Kuhmichel verrichte leveringen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank
Overijsel, locatie Almelo, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

