ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
(geldig vanaf 13 februari 2006)

AQUINCUM, BUSSUM
Kamer van Koophandel Hilversum 32113816

1.

Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden

1.1
2.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes/aanbiedingen/facturen van en overeenkomsten tussen Aquincum
en de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.

Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

9.1 Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel
bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt
Aquincum zich het eigendom van de ter zake geleverde goederen voor. Op het
moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens Aquincum heeft voldaan,
wordt het eigendom aan de klant overgedragen.

Offertes

2.1

2.2

De door Aquincum gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend
aanbod bevat en dit door klant wordt aanvaard, heeft Aquincum het recht
het aanbod binnen 10 dagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.

9.2
10.

Reclames

10.1De klant kan géén beroep meer doen op het feit dat afgeleverde goederen niet

Aan door Aquincum met klant gemaakte mondelinge afspraken kan klant
alleen rechten ontlenen, indien deze afspraken door Aquincum schriftelijk
aan klant zijn bevestigd.

aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij Aquincum daarvan niet binnen
acht dagen na aflevering schriftelijk kennis heeft gegeven.
11.

2.3
3.

Het risico van de goederen gaat op de klant over bij aflevering op de
overeengekomen afleverplaats.

Betalingen

11.1Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen, tenzij anders schriftelijk

De koopovereenkomst tussen Aquincum en de klant is gesloten wanneer
Aquincum een door klant geplaatste order heeft bevestigd, waarbij beide
partijen geacht worden zich aan deze algemene voorwaarden te zullen
binden.

overeengekomen in de order.

11.2Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft, is de

Prijzen

klant in verzuim en heeft Aquincum het recht om zonder sommatie of
ingebrekestelling rente over het factuurbedrag te vorderen, gelijk aan de
wettelijke rente plus 1 procent, herleid tot een percentage per maand, waarbij een
gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief invoerrecht en accijns in euro’s en
omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de goederen en de
kosten van de verpakking.
11.3

3.2 De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en gebaseerd
op de op moment van aanbieding voor Aquincum geldende inkoopprijzen,
invoerrechten, belastingen, heffingen, wisselkoersen en overige
kostprijsbestanddelen.

In geval van wanbetaling is de klant naast de hoofdsom en rente tevens verschuldigd
alle door Aquincum gemaakte incassokosten, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke.

11.4Schuldvergelijking is niet toegestaan voor klanten die een natuurlijk persoon
zijn en niet door klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.

Verplichtingen/kredietwaardigheid

4.1 Zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen volgens deze algemene

11.5

Indien Aquincum bij wanprestatie van de klant tot buitengerechtelijke
incassomaatregelen overgaat, komen de daadwerkelijke incassokosten voor
rekening van de klant. Deze daadwerkelijk incassokosten bedragen minimaal 15%
over de totale factuur als uitgegeven door Aquincum.

leveringsvoorwaarden heeft voldaan, is Aquincum gerechtigd de nakoming van
verplichtingen op te schorten.

4.2 Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de

11.6Naast de verplichting van de klant de gerechtelijke en buitengerechtelijke

kredietwaardigheid van klant ten tevredenheid van Aquincum blijkt.

incassokosten te vergoeden, zal hij tevens moeten vergoeden het bedrag waarmee
de in redelijkheid gemaakte proceskosten de te liquideren proceskosten
overschrijden.

4.3 Indien de klant zijn verplichtingen tegenover Aquincum niet nakomt zoals
overeengekomen in de order, vervallen alle eventuele eerder gemaakte
prijsafspraken.
5.

11.7Indien Aquincum het faillissement van de klant aanvraagt, is de klant buiten

Levering

het bovengenoemde eveneens de kosten van faillissementsaanvragen
verschuldigd.

5.1Aquincum zal zich ten volste inspannen de goederen binnen de termijn als

11.8Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk

overeengekomen in de order op de juiste plaats en tijd af te leveren. Een
overeengekomen aflevertijd is echter géén gegarandeerd termijn zoals beschreven
in 6.2. Bij niet-tijdige aflevering dient de klant Aquincum derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen.

opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door Aquincum geleden schade,
onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
12.

6.

Niet toerekenbare tekortkoming

6.1 De in artikel 5.1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode
gedurende welke Aquincum door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen
te voldoen.

6.2 Van overmacht aan de zijde van Aquincum is sprake indien Aquincum na het
sluiten van de leveringsovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen
uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering
van energie, defecten aan machinerieën, werkstaking en/of bedrijfsbezetting in
het bedrijf van derden van wie Aquincum de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk gaat betrekken en voorts alle overige oorzaken
die buiten de schuld of risicosfeer van Aquincum zijn ontstaan.
7.

Verpakking en verzending

7.1
7.2
8.

Aquincum draagt er zorg voor dat de goederen behoorlijk verpakt moeten
zijn en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij onder normale
omstandigheden hun bestemming in goede staat bereiken.

Ontbinding
Indien klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling
aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderzijds de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, zal
onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst met de klant na een schriftelijke verklaring ontbonden
worden.

12.2De klant is verplicht Aquincum direct in kennis te stellen van een
omstandigheid als bedoeld in lid 1, terwijl de klant tevens verplicht is de
bewindvoerder, curator of deurwaarder in kennis te stellen van het door
Aquincum gemaakte eigendomsvoorbehoud.
13.

Aansprakelijkheid

13.1Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is Aquincum niet aansprakelijk
voor geleden directe dan wel indirecte schade die verband houdt met een
tekortkoming.

13.2Aquincum is niet aansprakelijk voor door Aquincum gegeven advies, alsmede
niet aansprakelijk voor producten en diensten die de klant rechtstreeks van
derden afneemt.

De goederen zullen door Aquincum bezorgd worden op, dan wel ter
bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen
op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
Opslag

8.1 Aquincum brengt de door de klant bestelde goederen naar de locatie zoals
overeengekomen in de order. Indien om welke reden ook de klant in verzuim is
de goederen zoals overeengekomen in de order, in ontvangst te nemen wanneer
deze worden afgeleverd worden automatisch de goederen bewaard en beveiligd
totdat de klant de goederen in ontvangst kan nemen. De hieraan gerelateerde
kosten, de logistieke handelingen en de kosten van eventuele verdere distributie
van Aquincum naar de klant worden aan de klant doorberekend.

13.3Indien Aquincum uit hoofde van de vorige leden of anderszins aansprakelijk
kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid van Aquincum beperkt tot het
verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van
Aquincum voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de
verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Aquincum
beperkt tot een vijfvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,-

13.4De klant vrijwaart Aquincum voor alle schades en rechtsvorderingen van
derden.
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14.

Toepasselijkrecht

14.1Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing.

14.2Geschillen zijn slechts onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter
in het arrondissement van Amsterdam, tenzij de kantonrechter ter zake een
zodanig geschil bevoegd is ook als de klant een natuurlijk persoon is, niet
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

15.
15.1

Nietigheid
Het feit dat een of meer van voorgaande voorwaarden ten gevolge van wettelijke
maatregelen en/of rechterlijke beslissing nietig zijn of worden, laat onverlet de
geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.

15.2Aquincum behoudt zich het recht voor tot wijziging van deze
afleveringsvoorwaarden.
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