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Indien en voor zover voor één of meerderebepaaldesoorten materialen of de verwerkingvan materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaardenbijzondere voorwaardenzijn opgenomen, prevalerende bepalingen van die
bijzonderevoorwaardenvoorzover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden.Voorhet overigezijn de Algemene
Voorwaardenvan toepassing.
Artikel

1.

Definities

1n deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
ondernemer:
natuurlij k of rechtspe rsoon , lid van de HIBIN, die bedr ijfs ma tig
aanbiedingen uit brengt, die materia len levert,
de parti j, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet /
koper :
de part ij met wie on dernemer een overeenkomst slu it to t lever ing van
ma te rialen en/of daartoe te verwerk e n producte n ,
bouw- en afbouwmaterialen e n/of daartoe te verwerke n prod u cten,
materialen:
de doo r ondernemer aang ebod en leve ring van mate ria len ,
aanbieding:
order van koper to t leve ring van materialen do or ondernemer,
order:
de overeenkomst, die tot stand komt n a aanvaard ing van de aan biedi n g,
overeenkomst:
ondernemer en de koper gezam enlijk.
partijen:
Artikel 2. Toepa ssing
1.

2.

Deze a lgemene voorwaarden zijn va n toepassing op alle (pr ijs) aanbiedingen aan kop ers en overeenkomsten tussen onderneme r en kope r.
Partijen binde n zich aa n elke gewoonte en alle hand elwijzen binne n de ha ndelsbranche van onderne mer, te nz ij daarvan uitdruk kelijk bij overee nkomst wordt afgeweken en/o f in deze voorwaa rde n
an de rs wordt bepaald .

Artikel 3. Aanbod
1.

2.

3-

4.

Alle aanbied ingen van ondernemer zijn vrijblijvend. On d erneme r kan zijn aa n biedingen steeds her roepen, zelfs indien in het aa nbod een vaste te rmijn voor aanvaardi ng daarvan is vermeld , tenzij
ondernemer bij h et aanbod naast he t noemen van een vas te term ijn voor aanvaa rding uitdru kkelijk
heeft verme ld dat het aanbo d o nhe rroepe lijk is. Is ee n vaste term ijn voor aanvaard ing niet vermeld
in geval van een schriftelijk aan bod va n de zijde van ondernem er dan kan onderneme r het aa nbod
als vervallen bescho uwen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbo d nog
niet heeft gereagee rd, zonder dat ondernemer daa rvoo r een nade re mededel ing d ient te doen .
Indien een orde r zo n der prijsaanvraag wordt gegeve n, dan wordt d eze order onafhanke lijk van een
event ueel in het verleden gedane aanb ied ing doo r onderne m er tege n ee n ma rktconforme p rijs uitgevoe rd.
Ondernemer kan niet gebon d en word en door handeli n gen en/of monde linge afsprake n van perso n en die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daa rt oe bevoegde
personen zijden s o ndernemer alsnog sch riftelijk worden bevest igd aan degene to t wie de aan bieding ge richt is.
Getoonde of verstr ekte monsters gelden slech ts te r aanduid ing van het materiaal zonder dat de
zaak daaraan hoeft te bean twoorden.

Artikel 4. Ov ereenk o msten
1.

Overeenkomsten kome n tot st and d oordat d e koper de aanb ieding van onderneme r onderteke nd
aa n ondernem e r retourneert voordat de aanbieding vervalt , tenz ij hiervan d oo r onderneme r bij de
aa nbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.

3.

Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit
van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 kom t er eveneens een overeenkomst tot stand indien onder nemer na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de
orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schrif telijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen
en de consequenties voor de prijs.

Artikel 5. Prijzen
1.

2.

3.

Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte
prijslijst of aanbied ing van ondernemer.
Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
Indien na de datum van de aanbieding, ook ind ien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan,
en voor de lever ing één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomst ig aan te passen.

Artikel 6. Levertijden , levering en risico
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

4

De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Ondernemer spant zich in om binnen de aang egeven tijd te presteren.
De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel ind ien de
overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van onderneme r.
De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens oversch rijding van de levertijd
of de ontvangst en/ of de betaling van de zaken weigeren.
De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte
prijslijst of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door
de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd
en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer
indien de kope r verzuimt de handeling te verrichten waa rmee hij aan aflevering moet meewerken.
1ngeval van aflevering franco werk on gelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig
zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk
oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het
redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.
Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze
van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermidde l, noch voor de voorwaarden en risico's die op het vervoer van toepassing zijn.
Bij aflevering franco werk ongelost behoeft onderneme r de materialen niet verder te vervoeren dan
tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar
en veilig gemaakt terrein kan
komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper
is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedee lten na te komen.
De kope r zal, indien in de overeenkomst gee n afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen
binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn .

Artikel 7. Betaling
1.

2.

3.

4.

5.

De betaling van de kooppri js inclusief BTW gesc hiedt binne n een door de ondernemer vastgestelde verva ltermijn. Beta ling d ient te geschieden effecti ef in de overeengekomen valuta en zo n der verreken ing, korting en/of opschorting.
Indien de overeenkomst tevens het vervoe r van materialen omva t kan on d ernemer de m aterialen
verzenden met het beding da t d eze of de daarop betrekking hebbende documente n slech ts tege n
betaling van de prijs aa n de kope r word en afgegeve n , oo k indien zulks niet in de orde rbevestiging
is vermeld .
Indie n ondernemer , dan wel een derde name n s ondernemer, overgaat tot het inschake len van derden voor de (gerechtel ijke) invordering dan z ijn alle daa raan ' verbond e n koste n voor rekening van
koper me t een m inimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een min imu m van
€ 500,00 te vermeerde ren met BTW.
Indien de koper niet t ijdig betaal t word e n alle betal ingsverplichti n gen van de koper o n geach t of
ondernemer ter zake reeds hee ft gefactureerd terstond ope isbaar en vanaf de verva ldag rented ragend tegen de wettelijke ren te.
Betalingen doo r o f vanwege de koper stre kken achtereenvolge n s ter voldoening van de door de
koper versch uldigde buitengerec htelijke incasso kos ten , de ge rechtelijke kosten , de doo·, de koper
verschuldigde koste n, d e d oor de.koper verschuld igde renten en daa rna in volforde van'o uderdom
de openstaande hoofdsommen ongeacht anderslu idende aanwijz ing va n de koper.

Artike l 8. Eigendomsvoorbehoud
1.

2.

3.

On d ernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door onderneme r aan de kope r ge leverde
ma te rialen totdat (koop) prijs hiervan geheel is volda an, daaronder begrepen buiteng erechtelijke
kos ten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voo r het geva l onderneme r op de
kope r vo rde ringen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn
verplichtingen jegens ondernemer . Het is de kop er niet toegestaan om geleverde ma terialen te ver·
panden of aan een derde enig rec ht daarop te verlenen zolang d e eigendom hiervan niet op de
koper is overgegaan.
Niettegens taan de dit eigendomsvoorbehoud
is het de koper toeges taan de onde r eigendomsvoorbehoud ge leverde materia len in het kader van zijn normale bedri jfsuitoe fenin g te verwerken of
daarover te beschi kken .
Indien de kope r in verzu im is ten aa nzien van de prestaties als in lid 1 bedoe ld, is ondernemer
gerecht igd de materialen die aan hem toebehoren zelf voo r rekening van de koper terug te (doen)
halen van de plaats waar zij z ich bevin den. Koper zal hieraan medewerk ing verlenen. Koper verleent on de rnemer onherroe pelijke machtig ing om daartoe de bij of voor koper in geb ru ik zijnde
ruim ten te (do en) betreden.

Artikel 9 . Keuring en reclam e
1.

2.

3.

De kope r is gehouden om toe te leve ren materialen voor de verwer king erva n onmidd e llijk bij aan komst op d e plaats van (af)levering te con t roleren op transportschade, hoeveelheid en hoeda n igheid . Eventuele transportschade en afwijkin gen van de ove reengekomen ho evee lheid ma teria len
en/of hoedan igheid dien t op straffe van verval van recht tot het cla imen va n deze scha d e op de
vrachtbrie f e.d. te worden verme ld en tevens bin nen 24 uur n a afleve ring doo r koper sch riftelijk aan
ondernemer te worden gem eld.
In geva l van geringe afwijkingen in maa t, gewicht en/o f kleur of in opperv laktest ructu ur heeft de
koper niet het recht om af te keu ren. Naast het be paalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betre ffend e bepali n gen van de leve ranciers h iervan aan
ondernemer .
Koper wo rdt geacht bekend te zijn met de montagevoorsch riften behore nde bij de levering doo r

4.

5.

6.

Artikel

ondernemer zoals deze luiden op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst. Koper za l
conform deze voorschriften handelen.
Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst
beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper
niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redeli jkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer
hiervan schr iftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
De rechten van de koper als genoemd in lid 4 verva llen in elk geval na verwerking van de gelever ·
de producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afge·
geven garantie .
De koper dient ondernemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te
rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgege·
ven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuld ig koper ontd ekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.
10.

Reto urzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.
Artikel
1.

2.

3.

11.

Zeker heid

Indien er ee n gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen,
is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van
al zijn verplichtingen . Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de
nakoming van zijn verplichting op te schorten.
1nd ien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven , worden al zijn verp lichtingen direct opeisbaa r.
Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken
op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet
zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven,
zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen ,
en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 12 . Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

6

De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aan ·
sprakelijkheid, voo rtvloei ende uit andere feiten of om sta ndigheden, gaat nimmer verder dan ver·
goeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van
ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgeli jke zaken te leveren.
Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatie·
schade , vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
In geval van levering van producten door ondernemer d ie hij van derden heeft gekocht , verstrekt
ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van
zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gel ijkluidend aan de garantie die ondernemer
van zijn leveranciers verkrijgt.
Indien ondernemer door de rden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper onder·
nemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van ondernemer.
Ondernemer is niet verpl icht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de

6.

koper niet aan zijn beta lingsverp lichti n gen jegens ondernemer heeft voldaan.
Indien de koper ondernemer kan aanspreken op de door o ndernemer afgegeven garantie, is de
ma te waarin en d e wijze waarop herste l en /o f vervanging zal pla atsvinden, ter beoordel ing va n
ondernemer.

Artikel 13. Eind e overee n komst
1.

2.

3.

4.

Onderneme r kan de overeenkomst met de kope r eenzijdig ontbinden:
a. indien de tekortkom ing in de nakom ing door de koper van een op hem rustende verplichting
een wezenlijke tekortkoming vormt , hetgeen onder meer het geval is indie n de kope r niet tijdig
de prijs betaa lt of terza ke de materialen niet of niet tijdig fn ontvangs t neemt;
b. in geva l de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem su rséance van betaling wordt verleend
of do or kope r wo rdt verzocht om toepassing van de wet schu ldsanering natuu rlijke personen;
c. in geval een aanvraag voor kred ietverzekering door d e desbe treffende maatschap pij nie t of niet
in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van onderneme r om ze kerheid te verschaffe n
overeenkomstig art ikel 11 .
Indien een tekortkoming in de nakom ing van de verplic htingen ten aanz ien van een der afleve ringen door ondernemer aan d e koper , ondernemer een gegronde reden geeft om te concl u deren dat
ten aanzien van de toekoms tige afleveringen een wezen lijke te kort koming ; al plaatsvinden, kan
ondernemer, mits binnen een rede lijke te rm ijn, de overeenkomst voo r de toe komst ontbonden
verklaren.
O nderneme r kan de koper schriftel ijk toes temming geve n de overeenkomst te annuleren tegen
betaling door de kope r van een redelijke vergoeding voor het doo r ondernemer gele d en verlies en
de gederfde winst.
In geval ondernemer de overee nkomst overeen komstig dit artikel ontb ind t, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vordere n heeft terstond opeisbaa r zijn.

Artike l 14. Ov ermac ht
1.

2.

In geva l van overmacht is ondernemer ge rech tigd de overee n komst te annu leren of zijn leveringsverplichting op te schorten zo lang de overmacht voor tduurt .
In deze overeen komst wordt onde r overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nede rla nds
recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmach t voo r ondernemer staking in de ruimste zin des woords, st remm ing van de aa nvoe r, breuk van machi n es en /o f gereed schap pen , niet besc hikbaar zijn van vervoer, over heid smaa t regelen en het geval dat leve ranc iers
van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdr u kkelijk oo k be grepe n
omstandigheden waardoor vert rag ing opt reed t in het no rma le product ieproces en/o f de levering
van de leveranc iers waarvan onderneme r de mate rialen bet rekt.

Artikel 15. Toepasse lijk rech t en bevoeg de rech ter
1.

2.

3.

Alle door onderneme r aangegane overeenkomsten worden beheer st door Nederland s rec ht waarop de ze algemene voorw aarden als aanvulling en voor zover be pa lingen van dwingend karakter
zich daar niet tegen verzetten a ls afwijking gelden.
Eventuele geschillen tussen ondernemer e n koper zu llen worden berecht door de bevoegde rech ter va n de p laa ts van vestiging van ondernemer.
In afwijking van het in het vor ige lid bep aalde, doch slechts in h et geval dat het gesch il nog niet
aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft ondernemer het recht het geschi l met uit sluiting van de bevoegde rechter te doe n beslechten doo r arbitrage overeenkomstig het reglement van
het Arbitrage Instituu t Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals da t reglement luidt op het tijd st ip waarop het
gesc h il aanhangig wordt gemaa kt.
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