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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN hubergroup Benelux BV - Almere 

                                                                              

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad 15 augustus 2001 onder nr. 93/017 

  

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

1.1 Toepasselijkheid van de door de afnemers gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij  

  hubergroup Benelux bv (verder te noemen HGB) als (potentieel) verkoper en/of leverancier van 

zaken en/of diensten optreedt. 

 

1.3 Geschillen tussen HGB en de afnemer worden bij uitsluiting berecht door bevoegde rechter van de 

plaats van vestiging van HGB, behoudens: 

  a. voorzover dwingend rechtelijke bepalingen anders voorschrijven; of 

  b. HGB als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of 

vestigingsplaats van de afnemer. 

 

1.4 Op alle rechtsbetrekkingen tussen HGB en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

 

1.5 De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid 

van de overige onverlet. De ongeldige clausule(s) zal/ zullen dan, indien juridisch mogelijk, 

vervangen worden door geldige gelijkwaardige clausule(s). 

 

1.6 HGB is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor HGB redelijkerwijs niet 

mogelijk is tengevolge van ontstane veranderingen in bij het aangaan van de verplichtingen 

bestaande omstandigheden (overmacht). 

 

 

Artikel 2. Offertes en prijzen 

 

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke 

prijsoffertes opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen 

vanaf de verzending van de betreffende prijsofferte. 

Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde 

belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan 

wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de 

uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. 

 

2.2 Alle monsters en modellen worden alleen als aanduiding verstrekt. 

 

2.3 Alle koopovereenkomsten worden gesloten onder de ontbindende voorwaarde, dat de afnemer niet-

kredietwaardig is. Blijkt deze niet-kredietwaardigheid dan heeft HGB het recht de gesloten koop te 

annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

2.4 Voor elke overeengekomen hoeveelheid is er een speling toegelaten van 10% met dien verstande 

dat een afnemer verplicht is minder of meer te ontvangen en te betalen. Zulks met een minimum 

van 1 kg resp. 1 ltr.  

 

2.5 HGB is - indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden -gerechtigd orders niet te 

accepteren. HGB is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te 

rekenen vanaf het moment van de ontvangst van de order. 

 

Artikel 3. Levering 

 

3.1 Met HGB overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
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3.2 HGB heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan afnemer aan te bieden. 

Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot 

levering indien afnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de 

retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van afnemer komen. Het aanbod 

tot levering wordt met levering gelijk gesteld.  

 

3.3 De afnemer is verplicht deelzendingen te aanvaarden en de daarop betrekking hebbende facturen 

binnen de betalingstermijn te voldoen. 

 

3.4 Indien HGB nalatig is in levering op een overeengekomen leveringsdatum zal zij zich altijd nog van 

haar leveringsplicht kunnen kwijten binnen redelijke termijn na ontvangst van een schrijven van 

haar afnemer zonder tot schadevergoeding wegens vertraagde levering gehouden te zijn. 

 

3.5 Wanneer nochtans bij de overeenkomst nadrukkelijk is bedongen, dat de levering op een bepaald 

tijdstip zal geschieden en afnemer aan HGB schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen 

geval mag worden overschreden, dan is afnemer gerechtigd, om na het verstrijken van de 

overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder 

rechtelijke tussenkomst te ontbinden. De afnemer is verplicht HGB onverwijld schriftelijk op de 

hoogte te stellen van de ontbinding. 

 

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en betalingsvoorwaarden 

 

4.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van HGB tot aan het moment waarop zij zijn betaald. 

Koper is gehouden de goederen bij verzoek daartoe aan HGB af te geven. Indien koper, na daartoe 

te zijn aangemaand weigerachtig blijft tot afgifte over te gaan, is HGB gerechtigd de goederen tot 

zich te nemen. Koper is gehouden HGB daartoe in de gelegenheid te stellen en machtigt HGB de 

ruimten waarin de goederen zich bevinden te betreden. 

Als de niet betaalde goederen door de afnemer reeds zijn verbruikt, zullen andere door HGB 

geleverde producten, ook al zijn deze reeds wel betaald, ter vereffening van de schuld worden 

teruggenomen. 

  De teruggenomen goederen zullen koper worden gecrediteerd op basis van de waarde die de 

goederen bij terugname blijken te hebben. De kosten van de terugname worden op het te crediteren 

bedrag in mindering gebracht. 

 

4.2 Indien derden rechten op goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust doen gelden of indien 

deze goederen door diefstal en/of brand of anderszins verloren gaan, is koper gehouden om HGB  

daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Koper machtigt HGB om de goederen bij derden op 

te halen of de assurantiepenningen betrekking hebbende op de goederen te innen en assuradeuren 

daarvoor kwijting te verlenen. 

 

4.3 Afnemer is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum 

zonder aftrek van enige korting en/of verrekening te voldoen. 

 

4.4 In geval van niet tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de afnemer 

terstond opeisbaar. 

 

4.5 In geval van niet tijdige betaling van een factuur is afnemer vanaf de factuurdatum over het 

factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

 

4.6 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de afnemer in rekening gebracht conform het 

incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

4.7  Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde 

buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht 

op de door haar verschuldigde rente en daarna op de oudst openstaande vorderingen, ongeacht 

andersluidende aanwijzing van de afnemer. 

 

4.8  De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. 
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Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid 

 

5.1  HGB is slechts verplicht reclames in behandeling te nemen, mits zij schriftelijk zijn ingediend. 

 

5.2  Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van HGB is toe te rekenen dan wel ontstaan is door 

omstandigheden die niet voor risico van HGB komen, is HGB niet aansprakelijk. 

 

5.3  Geen enkele reclame is ontvankelijk wanneer de afnemer tot verwerking is overgegaan terwijl de 

afnemer het gebrek door eenvoudige controle had kunnen constateren. 

 

5.4  Retourzendingen aan HGB zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming; 

alsdan dienen zij franco te geschieden, tenzij HGB de reclame aanvaardt. 

 

5.5  Reclamering dient voorts zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 

aflevering ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs 

konden worden geconstateerd.  

De afnemer heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering. 

 

5.6  Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is HGB ter zijner keuze slechts 

gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de 

afgeleverde zaak. 

 

5.7  Ter zake van niet, niet tijdige of foutieve levering van HGB of ter zake van welke wanprestatie van 

HGB ook, zal de aansprakelijkheid van HGB voor schade van haar afnemers of derden de waarde   

van het factuurbedrag van de door HGB ter zake te leveren of geleverde goederen nimmer 

overtreffen. In geen geval is HGB aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit 

welke hoofde ook geleden. 

  Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt 

door opzet en/of grove nalatigheid van HGB, diens personeel of door haar aangestelde derden of 

indien HGB in strijd handelt met de redelijkheid en billijkheid door zich op bovengenoemde 

beperkingen van de aansprakelijkheid te beroepen. 

 

              

 


