Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Bémat te Genemuiden.
Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van verkoop door Bémat. De eventuele
toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden gehanteerd door derden is uitgesloten.
Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen
1. 	Alle aanbiedingen hebben, tenzij uit het aanbod anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de
datum van het aanbod; zij zijn gebaseerd op de door Bémat verstrekte gegevens.
2. 	De afnemer is verplicht Bémat te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst
kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
3. 	Prijzen, maten en afbeeldingen gelden onder voorbehoud van vergissingen, zet- en drukfouten. Alle door Bémat gehanteerde
prijzen zijn exclusief BTW.
Artikel 3: Aanbetalingen en prijsverhogingen
1. 	Bémat is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen tot een maximum
van 50% van de koopsom.
2. 	Tussentijdse wijzigingen van het BTW tarief zullen door Bémat in de prijs worden doorberekend. Prijsverhogingen, die
zich in de periode van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zijn voor risico van de afnemer.
Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
1. 	Bémat blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer geleverde zaken zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit
de overeenkomst niet heeft voldaan.
2. 	De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan
of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen,
totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
3. 	De afnemer verplicht zich tot teruggave van de zaken mogelijk te maken door toegang te verschaffen tot woning, (bedrijfs-)
gebouwen alsmede bedrijfsterrein gedurende normale kantooruren.
Artikel 5: Levering
1.	Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De
leveringsdatum is aan te merken als een vermoedelijke leveringsdatum en is nimmer aan te merken als een termijn zoals
bedoeld in artikel 6:83 sub BW, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
2. 	Bij overschrijding van de vermoedelijke leversdatum wordt Bémat een nadere termijn gegund om alsnog te leveren.
3. 	Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen leveringsdatum is Bémat bij een overeenkomst
met een zakelijke afnemer als wel een particuliere afnemer niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade, hoe ook
genaamd.
4. 	Bémat brengt de kosten voor levering van haar producten in rekening bij de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
5. 	Mocht Bémat door overmacht niet kunnen leveren dan komt de bestelling te vervallen.
Artikel 6: Bewaring
1. 	Ingeval de te leveren zaken na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan
wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal Bémat binnen een redelijke termijn een tweede levering
doen. Bémat is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten
aan de afnemer in rekening te brengen.
2. 	Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Bémat nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten
en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen; dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van
opslagkosten voor de afnemer in opslag houden.
3. 	Indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Bémat gerechtigd de overeenkomst
als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 9.
4. 	Indien Bémat de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van
de opslagkosten voor de 30 dagen. Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal Bémat de goederen maximaal drie

maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen. Gaat
de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de zaken, dan is Bémat gerechtigd vrijelijk over de
zaken te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere
kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de ondernemer
verschuldigd was geweest, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan
maken dat de schade kleiner is.
5. 	De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum
van € 25,00.
Artikel 7: Risico m.b.t. beschadigingen
1. 	In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, niet begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Bémat.
2. 	Als bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs een
aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Bovendien dient door de afnemer binnen twee werkdagen na
aflevering, bij Bémat schriftelijk een aanvullende melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer
geacht wordt de gekochte zaken zonder schade te hebben ontvangen.
Artikel 8: Betaling
1. 	Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling contant bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
2. 	In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
De afnemer is automatisch in verzuim door het laten verstrijken van de betalingstermijn.
3. 	Wanneer de factuur na 30 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan Bémat vanaf
dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van 1½% per maand.
4. 	Bémat is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag.
Indien Bémat derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot 15 % van de openstaande hoofdsom,
met een minimum van € 50,00, voor rekening van de afnemer.
Artikel 9: Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30% van
hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het genoemde percentage is vaststaand,
tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Artikel 10: Garantie
1.	Bémat garandeert niet dat de afgeleverde zaken die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst
bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van
de overeenkomst is voorzien.
2. 	Afwijkingen in kwaliteit, afmeting, afwerking, kleur, kwaliteit en/of de hoedanigheid van ge- of vermaakte, dan wel
geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden
aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer enige grond op voor klachten (reclames) dan wel ontbinding van de
overeenkomst.
Artikel 11: Reclames
1. 	Reclames wegens de hoeveelheid, alsmede de juiste uitvoering en/of kwaliteit van de door Bémat geleverde zaken kunnen
door de afnemer bij Bémat slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 24 uur na aflevering van de zaken.
2. 	Na het verstrijken van de voornoemde termijn worden geacht de hoeveelheden, zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of soortgelijke documenten staan vermeld, te zijn geleverd.
Artikel 12: Geschillen
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Eventuele geschillen omtrent deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
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