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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN HSI BV:   

Hierna te noemen: gebruiker   

 

Artikel 1: Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is 

aangegeven. Alle van de navolgende woorden in het enkelvoud, hebben dezelfde betekenis in het meervoud:  

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;  

 Koper: de wederpartij van gebruiker, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;  

 Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.  

 Zaak/zaken: de te leveren producten.    

 

Artikel 2: Algemeen 

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en 

een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder dossiernummer 64804488. Desgevraagd zal 

gebruiker kosteloos een afschrift van deze voorwaarden aan koper toezenden.  

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvan derden 

dienen te worden betrokken.   

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze 

uitdrukkelijk schriftelijk door gebruiker zijn aanvaard.  

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe 

bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.  

6. Op alle werkzaamheden verricht door gebruiker is steeds de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing. Gebruiker is te 

allen tijde bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.   

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, totstandkoming overeenkomst  

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.  

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is 

slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.   

3. Koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens hem aan gebruiker opgegeven eisen, specificaties van de 

prestatie en ander. 

 4. Een overeenkomst tussen gebruiker en gegevens waarop gebruiker zijn aanbieding baseert en koper komt pas tot stand wanneer 

gebruiker een order of opdracht van koper schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.  

5. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of 

schadevergoeding tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   

6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en 

eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  

7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. 

De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij gebruiker anders aangeeft.  

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken 

tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.  

10. Aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in de aanbieding en offerte kan gebruiker redelijkerwijs niet worden gehouden.       

 

Artikel 4: Levering  

1. Levering geschiedt af fabriek/magzijn van gebruiker. Bij levering gaat het risico over op koper. 

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment 

waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien koper de materialen niet of niet tijdig in ontvangst 

neemt, is hij direct en zonder ingebrekestelling in verzuim.  

3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 

gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.  

4. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk 

worden gefactureerd.   

5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper 

deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.  

6. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale 

termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van de 

leveringstermijn heeft koper nimmer recht op enige schadevergoeding, noch heeft koper recht op ontbinding van de overeenkomst of 

recht op opschorting van zijn (betalings-)verplichtingen, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn van zodanige aard is, dat 
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instandhouding van de overeenkomst zijdens koper niet in redelijkheid verlangd kan worden. Slechts in dit geval is koper gerechtigd de 

overeenkomst ter zake de specifieke materialen, welke niet tijdig zijn geleverd, te ontbinden of zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van 

de overeenkomst op te schorten.   

7. Gebruiker is gerechtig d de zaken in gedeelten te leveren tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen 

zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.  

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot 

een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.   

 

Artikel 5: Monsters en modellen 

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan is het monster en/of model slechts als aanduiding verstrekt zonder dat 

de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal 

overeenstemmen.    

 

Artikel 6: Onderzoek, reclames  

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) 

onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is 

overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.  

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 (drie) dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet 

zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na levering te worden 

gemeld.   

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst 

koper gebrekkige zaken te retourneren dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals 

door gebruiker aangegeven.    

 

Artikel 7: Vergoedingen, prijs en kosten   

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de 

prijs.  

2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de 

overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, 

halffabrikaten, verpakkingsmateriaal.  

3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen alsmede eventuele in het kader van de 

overeenkomst te maken kosten waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.    

 

Artikel 8: Betaling  

1. Betaling dient, tenzij anders vermeld op de factuur, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te 

geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van koper 

niet op. 

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is 

alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over 

het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige 

bedrag.  

3. In geval van liquidatie, faillissement , beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper 

onmiddellijk opeisbaar. Voorts staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order 

of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, 

onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.  

4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, 

vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder 

daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de 

kosten worden voldaan.   

5. Gebruiker zal steeds, zolang nog geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen 

zekerheid mogen verlangen als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, resp. van hetgeen na levering verschuldigd zal worden. 

Zolang de bedoelde zekerheid niet is gesteld, mag gebruiker de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst buitengerechtelijk 

ontbinden, onverminderd het recht van gebruiker op nakoming en/of schadevergoeding.  

6. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, is koper in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag de wettelijke 

rente verschuldigd, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Koper is aan gebruiker verschuldigd de kosten, zowel 

in als buiten rechte, terzake de invordering van al datgene wat koper aan gebruiker verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten 

kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.     

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper de factuur / de facturen heeft voldaan en alle 

navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.   

2. Indien niet binnen de door gebruiker gestelde betalingstermijn wordt betaald, heeft gebruiker het recht de geleverde zaken retour te 

nemen. Kosten voor verwijdering van eventueel reeds op de zaken geplaatste afdekkingsmaterialen of vloerbedekking komen voor 

rekening van de koper.   
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3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, aan een (rechts)persoon te verhuren of 

in gebruik te geven, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen 

gelden, is koper verplicht gebruiker onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.   

5. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- 

en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.  

6. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 

slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.  

7. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke 

en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen 

van gebruiker zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.    

 

Artikel 10: Garantie  

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij 

zijn van welke gebreken ook.  

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van 

dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.  

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.   

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, 

indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van 

gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. De productaansprakelijkheid in dezen ligt bij de producent van de zaak.  

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of 

wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te 

brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.   

6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die die 

door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.   

 

Artikel 11: Retournering 

De retournering van zaken geschiedt te allen tijde op kosten van koper.  

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding 

van schade die als mogelijk gevolg van de overeenkomst voorzienbaar was tot maximaal het bedrag van de op basis van de overeenkomst 

betaalde prijs (exclusief B.T.W.).  

2. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in artikel 10 is gebruiker niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) 

schade van koper, daaronder begrepen bedrijfsschade, letselschade en andere gevolgschade, alsmede schade als gevolg van 

aansprakelijkheid van koper jegens derden.  

3. Koper vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden in verband met door gebruiker aan koper geleverde zaken.  

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 

binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan) schriftelijk bij gebruiker meldt.  

5. Voordat koper voornemens is om gebruiker aansprakelijk te stellen, is hij verplicht daarover met gebruiker in overleg te treden alvorens 

hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat.   

 

Artikel 13: Overmacht  

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 

haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder andere verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door 

toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij 

transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.  

2. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze 

periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 

vergoeding van schade aan de andere partij.   

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten  

1. Gebruiker behoudt zich de uitdrukkelijk de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere 

intellectuele wet- en regelgeving.  

2.  Alle in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties e.d. opgenomen gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet 

bindend. Deze blijven haar eigendom en mogen zonder haar voorafgaande toestemming niet worden vermenigvuldigd en/of aan derden 

ter beschikking worden gesteld.   

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze  

1. Op alle geschillen tussen gebruiker en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de 

overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ´s Hertogenbosch. 


