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ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES
Algemene Voorwaarden en Condities van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AANGENAAM XL B.V., gevestigd te Berg en Dal (Nederland),gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Nijmegen (Nederland) onder nr. 51031450.
Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes daaronder
begrepen, en overeenkomsten van verkoper.
1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
van verkoper, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de koper naar zijn eigen of andere
algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door de koper van toepassing verklaarde
algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
1.3 Bijzondere van de algemene voorwaarden van verkoper afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk door hem zijn aanvaard.
Artikel 2 - AANBOD EN AANVAARDING
2.1 Alle aanbiedingen van de verkoper - prijsopgaven, brochures, prospectie en prijslijsten
inbegrepen - zijn vrijblijvend en kunnen zonder inachtneming van enige vormvoorschriften ook na
aanvaarding van het aanbod door de koper, door de verkoper herroepen worden. De eventuele
herroeping na aanvaarding van het aanbod door de verkoper zal binnen 2 dagen plaatsvinden.
2.2 Een van een aanbod van de verkoper afwijkende aanvaarding geldt als afwijzing van het
oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod, die voor de verkoper niet bindend is, ook wanneer
deze aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van het aanbod van de verkoper afwijkt.
Artikel 3 - LEVERING
3.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige
levering dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3.2 Transportkosten zijn voor rekening van de koper tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De transportkosten zijn gebaseerd op bezorging van de goederen op de begane grond van het
bezorgadres.
3.3 Levering van zaken geschiedt voor risico van de koper.
3.4 Na plaatsing van de order, onvangt de koper een pro-forma rekening. De verwachte levertermijn
gaat in op de dag dat de pro-forma factuur in zijn geheel is voldaan. De verwachte levertermijn
varieert tussen de 6 en 8 weken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 - PRIJZEN
4.1 Alle prijzen gelden af werkplaats, fabriek of magazijn en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), en
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Verkoper heeft het recht, indien zich na het sluiten van de overeenkomsten wijzigingen voordoen
in kostprijs factoren, zoals, maar niet beperkt tot, essentiële hulpmaterialen, grondstoffen of
onderdelen van de te leveren zaken en/of wijziging in valutaverhoudingen, deze in de prijs door te
berekenen.
4.3 Indien koper een consument is (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf) en verkoper van haar bevoegdheid in artikel 4.2 gebruik maakt heeft de
koper/consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.4 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn te allen tijde
voor rekening van de koper.
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Artikel 5 - OVERMACHT
5.1 Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als
gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
5.2 Indien verkoper door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals o.a. maar niet
uitsluitend beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halffabrikaten en
brand, of wel bij verkoper of wel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst na te komen heeft verkoper het recht de overeenkomst binnen redelijke
termijn uit te voeren, of wel -indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
5.3 De koper is in de gevallen, zoals genoemd in artikel 5.1 en 5.2 niet gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.
Artikel 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 De verkoper behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor tot gehele betaling heeft
plaatsgevonden van alle aan de koper geleverde en nog te leveren zaken of van alle in verband met
de levering van de zaken verrichte of nog te verrichten handelingen, als ook betaling van alle
mogelijke vorderingen, die voort vloeien uit niet-nakoming van dergelijke overeenkomsten, waaronder
begrepen vorderingen terzake van incassokosten, renten en boeten.
6.2 Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan niet gerechtigd op de door
verkoper geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich
tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van de verkoper
te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de
koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk
geval de koper zich aan verduistering zou schuldig maken.
6.3 In geval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot geleverde of te
leveren zaken c.q. verkochte zaken jegens de verkoper niet nakomt is deze zonder ingebrekestelling
gerechtigd de zaken, onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn terug te nemen. Koper machtigt de
verkoper de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden.
Artikel 7 - PANDRECHT
7.1 Voor zover verkoper geen aanspraak kan maken op een eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in
artikel 6 van deze voorwaarden, draagt verkoper de door hem te leveren zaken aan de koper over
onder voorbehoud van een bezitloos pandrecht.
7.2 Indien de koper niet aan zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet hebben wij het recht om een
pandrecht te doen vestigen op alle, in eigendom van de koper toebehorende roerende zaken, al dan
niet door ons geleverd, zowel tegenwoordige als toekomstige, alsmede op vorderingen, zowel
tegenwoordige als toekomstige, van de koper op derden.
7.3 De koper is, in verband met het gestelde in de voorgaande twee leden van dit artikel, gehouden
zijn medewerking te geven aan het opmaken en ondertekenen van een pandakte. De kosten hiervan
komen voor rekening van de koper.
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Artikel 8 - KLACHTEN
8.1 De koper is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij
vaststelling daarvan verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper niet
binnen 8 dagen na de dag der levering verkoper schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt dan wordt de koper geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
8.2 De koper kan op een gebrek in de prestatie, welke bij een eerste grondige inspectie (zoals
vermeld in artikel 8.1) niet had kunnen worden ontdekt geen beroep meer doen, indien hij niet binnen
8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij verkoper
terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
8.3 Verkoper dient terstond in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. De koper
dient te allen tijde verkoper de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
8.4 De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van
gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen een klacht heeft ingediend en/of
verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen en/of hij niet de nodige
zorgvuldigheid heeft betracht zo spoedig mogelijk het gebrek te ontdekken.
8.5 Indien de klacht naar het oordeel van verkoper juist is, zal verkoper te zijnen keuze, hetzij een
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de
geleverde zaken gratis vervangen. Verkoper is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe ook
genaamd, verplicht.
Artikel 9 - RETENTIERECHT
9.1 Onverminderd het wettelijk retentierecht is verkoper gerechtigd enige zaak van de koper, dat hem
op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot volledige voldoening van al
hetgeen verkoper uit welken hoofde dan ook van koper heeft te vorderen, tenzij de koper terzake van
die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
10.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door
verkoper geleverde zaken aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van
(het gebruik van) deze zaken.
10.2 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde bestaat er voor verkoper
geen aansprakelijkheid voor schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle
directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper, zijn werknemers en/of
hulppersonen.
10.3 Elke wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van de verkoper, die uit de met koper gesloten
overeenkomsten voortvloeit, is beperkt tot de koopprijs van de zaken.
10.4 De aansprakelijkheid van verkoper wordt in ieder geval te allen tijde beperkt tot het bedrag
waarvoor verkoper verzekerd is.
10.5 Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen 8 dagen na het ontstaan
daarvan of na het moment dat de kop er de schade had kunnen onderkennen bij verkoper schriftelijk
te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de koper.
10.6 De koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door
of in verband met de door verkoper geleverde zaken.
10.7 Onze producten zijn onbehandeld in welke vorm dan ook, mits anders vermeld of
overeengekomen.
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Artikel 11 - BETALING
11.1 Koper dient zorg te dragen voor betaling binnen xx dagen (zoals vermeld in de
betalingscondities) na factuurdatum zonder enige aftrek. Verrekening van ontvangsten met uitstaande
vorderingen is niet toegestaan.
11.2 Verkoper heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor
de betaling te verlangen.
11.3 Alle betalingstermijnen gelden als fatale termijnen.
11.4 Indien verkoper enige vordering op de koper heeft die niet voortvloeit uit geleverde of te leveren
zaken, alsmede terzake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten,
zullen die bedragen die van de koper worden ontvangen allereerst strekken tot betaling van die
vorderingen.
11.5 De door de koper gedane betalingen strekken steeds (behoudens het geval genoemd in artikel
11.4) ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die
het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
11.6 In geval de koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is
koper vanaf de vervaldatum aan verkoper een rente verschuldigd over alle te late betalingen van
1,5% per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van de maand geldt als volledige
maand. Tevens is de koper alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde.
Artikel 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
12.1 Op alle overeenkomsten van verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van de rechtbank is
de rechtbank te Amsterdam bevoegd, dan wel een andere compente rechtbank in Nederland zulks ter
keuze van verkoper.
12.3 Indien de koper een consument is heeft deze, nadat verkoper van zijn in artikel 12.2 vermelde
recht gebruik maakt, een termijn van één maand om de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

