Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Stam Bouwmachines® bv
Deze voorwaarden zijn in grotere letter op eerste aanvraag verkrijgbaar.
Artikel 1 ALGEMEEN
De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van
toepassing op al onze leveringen van goederen aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van clienten.
Een algemene verwijzing door de opdrachtgever, die deze condities accepteert door het simpele feit van het
verlenen van zijn opdracht, naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, daaronder begrepen die
van afnemers, tenzij wij schriftelijk hebben verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen
zijn.
Artikel 2 AANBIEDINGEN
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij de opdracht schriftelijk hebben
aanvaard. Afbeeldingen, catalogussen, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven die wij verstrekken geven een
algemene voorstelling van de aangeboden artikelen en zijn voor ons niet bindend. Wijzigingen in de constructie,
waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van de bedoelde afbeeldingen, catalogussen, tekeningen,
maten en gewichten , maar waardoor geen wezenlijke wijzigingen wordt aangebracht in de technische- of
esthetische uitvoering der artikelen, verplichten ons niet tot enige vergoeding en geven onze clienten niet het
recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
Artikel 3 PRIJS
Behoudens afwijkend beding is onze prijs berekend voor levering ‘af ons magazijn’ of ‘af magazijn van onze
leverancier’, waaronder wordt verstaan levering gereed ter inlading of inscheping op een door ons te wijzen
plaats. Indien na de datum van aanbieding de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen,
zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen, welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale
lasten, overheidslasten, vrachten of assurantiepremie een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge
reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht
overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften,
dienovereenkomstig te verhogen. Wanneer wij voor uit het buitenland te betrekken goederen een prijs in
Nederlandse
valuta gesteld hebben, kan deze prijs gebaseerd zijn op een buitenlandse valuta waarin wij onze leverancier
dienen te betalen. Indien in zodanig geval zich een wijziging voordoet in de ruilverhouding tussen die
valuta en de Nederlandse valuta en wel in de periode tussen aanvaarding van de opdracht en de laatste betaling
van al het te zake van die opdracht aan ons verschuldigde, of indien zich in die periode een wijziging
voordoet in de voor die goederen te betalen invoerrechten en belastingen, dan zijn wij gerechtigd onze prijs
zodanig aan te passen, dat de bedoelde wijzigingen niet te onzen laste komen. In de door ons opgegeven
prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, de verschuldigde omzetbelasting niet begrepen. Deze wordt
afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 4 VERPAKKING
Tenzij de verpakking afzonderlijk in rekening wordt gebracht, wordt de verpakking geacht begrepen te zijn in
onze prijzen. Indien wij de verpakking binnen een maand na verzending van de goederen van ons magazijn
franco terugontvangen, nemen wij deze terug tegen de alsdan geldende dagprijs, mits de verpakking bij
aankomst op ons magazijn in goede staat verkeert. Karton en soortgelijke emballage van een minder duurzaam
karakter nemen wij nimmer terug.
Artikel 5 VERZENDING - OPSLAG
Transporten van te leveren of geleverde goederen of ter bewerking toevertrouwde goederen geschieden voor
rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan, wanneer de vervoerder voor onze zendingen een
verklaring op de vrachtbrieven of anderszins, vordert, dat alle schaden gedurende het vervoer voor rekening van
de afzender zijn. Eventueel door ons betaalde vrachtkosten en andere met het transport verband houdende
kosten worden beschouwd als voorschot ten behoeven van de opdrachtgever en dienen onverwijld door de
opdrachtgever vergoed te worden. Opslagkosten ten gevolge van een verzuim van de zijde van de
opdrachtgever om de goederen na afroep over te nemen, komen ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 6 LEVERTIJD
De levertijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aangenomen. Indien bij de aanneming der opdracht
betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij die opdracht vervalt, zal de levertijd
bovendien niet eerder ingaan dan na ontvangst door ons van de eerste betalingstermijn. Bij overeengekomen
betaling in termijnen wordt de leveringstermijn geschorst met even zoveel dagen als een betalingstermijn
door onze opdrachtgever overschreden wordt. Overschrijding door ons van de levertijd, door welke oorzaak dan
ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst
of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst
samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het, al dan niet krachtens rechterlijke tussenkomst, zelf
verrichten of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 7 LEVERING
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt, dat de levering wordt geacht te geschieden af
ons magazijn te Zaandam, zodat het risico voor onze opdrachtgever is vanaf het moment dat de goederen
ons magazijn verlaten hebben.

Artikel 8 RISICO - EIGENDOMSOVERDRACHT
Dadelijk nadat de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander te onzer beoordeling, als
geleverd gelden in de zin van artikel 7, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe- en indirecte
schade welke aan of door deze goederen voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan, onverminderd
het gestelde in artikel 5 eerste lid. Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 7, gaat
de eigendom van de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan, eerste op de opdrachtgever over, zodra al
het hetgeen ons ter zake van deze goederen door de opdrachtgever verschuldigd is, met inbegrip van
eventuele rente, gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan. Wij zijn gerechtigd goederen,
documenten en gelden van onze opdrachtgever, die wij onder ons hebben, terug te houden voor diens
rekening en risico tot al onze vorderingen op deze zijn voldaan. Alle goederen, documenten en gelden van onze
opdrachtgevers, die wij, uit welke hoofde ook, onder ons hebben of zullen verkrijgen, strekken ons tot
onderpand voor alle vorderingen die wij ten laste van onze opdrachtgevers hebben of verkrijgen. Bij niet
voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of, indien
daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
Artikel 9 BETALING
Plaats voor alle betaling is ons kantoor te Amsterdam. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Elk beroep op schuldvergelijk
zijdens onze opdrachtgevers is uitgesloten. Aftrek voor contante betaling is niet toegestaan. Indien de
opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn
en zijn wij gerechtigd, zonder enige sommatie of ingebrekestelling, aan hem een rente in rekening te brengen
van 1 % per maand of gedeelte daarvan. In afwijking van de bepalingen van artikel 1435 B.W. zullen
betalingen a conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vordering te zijn geschied,
ongeacht of bij betaling andere aanwijzingen zijn gegeven. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs
gerechtelijke- of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 15 %
administratiekosten, terwijl de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen die van de met
de
incasso belaste raadsman, ten laste van de opdrachtgever komen, tot het door ons betaalde of verschuldigde
bedrag. In alle gevallen waarin de opdrachtgever jegens ons in verzuim is, heeft dit verzuim van rechtswege
tot gevolg dat wij gerechtigd zijn het geleverde goed zonder meer terug te nemen en de opbrengst van dit te
onzer keuze openbaar- of onderhands te verkopen goed te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever
aan ons krachtens de overeenkomst en deze voorwaarden verschuldigd is, onverminderd de verplichting van de
opdrachtgever om het nadelig verschil aan te zuiveren en onverminderd de verplichting van ons een
voordelig verschil aan de opdrachtgever uit te keren.
Artikel 10 GARANTIE
Ondeugdelijke goederen in de zin van deze voorwaarden zijn slechts goederen, waarvan de opdrachtgever
bewijst dat deze niet voldoen aan de redelijke eisen, die met het oog van de gebruikelijk aanwending van deze
goederen daar aan gesteld kunnen worden. Wij garanderen slechts de door ons geleverde goederen in dier voege,
dat wij ondeugdelijke goederen te onzer keuze of repareren of remplaceren of daarvan de koopprijs
vergoeden.Indien wij aan reparatie of remplacering de voorkeur geven, dan dient de opdrachtgever de geleverde
goederen voor zijn rekening en risico naar ons magazijn terug te zenden of naar een door ons op te
geven adres, alwaar reparatie of remplacering kan plaatsvinden. De garantie geldt voor een periode van zes
maanden na levering ‘af magazijn’ met dien verstande, dat, indien de goederen in continubedrijf gebruikt zijn,
de garantie slechts geldt voor drie maanden. Indien de geleverde goederen eerst door de opdrachtgever gebruikt
kunnen worden nadat deze gemonteerd zijn, dan gaat de garantieperiode in op de dag dat de geleverde
goederen bedrijfsvaardig zijn opgesteld. De opdrachtgever dient ons binnen zeven dagen na het tijdstip van
bedrijfsvaardige opstelling hiervan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de garantieperiode
toch geacht wordt na levering ‘af magazijn’ begonnen te zijn. Voor de toepassing van deze bepaling kan het
tijdstip van de bedrijfsvaardige opstelling maximaal drie maanden na het tijdstip van levering ‘af magazijn’
vallen. Indien niet schriftelijk op de laatste dag van de garantieperiode gereclameerd is, vervalt onze
garantieverplichting. Wanneer wij ingevolge onze garantieverplichting geleverde goederen of onderdelen
daarvan
geremplaceerd hebben, dan worden de geremplaceerde goederen of onderdelen nog eenmaal door ons
gegarandeerd op de beschreven wijze. Indien van deze garantie of geremplaceerde goederen of onderdelen
gebruik
gemaakt wordt, dan wordt verder geen garantie meer verleend. Indien wij de geleverde goederen van een of
meer leveranciers betrokken hebben, die ons een garantie bieden, die ons niet in staat stelt om aan onze
hierboven genoemde garantieverplichting te voldoen, dan zijn wij, in afwijking van de hierboven genoemde
garantieverplichting, slechts verplicht om de voldoening door onze leveranciers aan hun garantieverplichting
aan onze opdrachtgever door te geven. Ter zake van montage-, reparatie- of revisiewerkzaamheden, inclusief
reparatiewerkzaamheden in gevolge lid 1 van deze bepaling, wordt iedere garantieverplichting uitdrukkelijk
uitgesloten. De voldoening aan onze genoemde garantieverplichting geldt als enige en algemene
schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding wordt uitgesloten.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID - VRIJWARING
Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de
in artikel 10 genoemde garantieverplichting; vordering tot ontbinding en- of schadevergoeding zijn
uitdrukkelijk uitgesloten. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen, die mochten onstaan als direct- of indirect gevolg
van daden of nalatigheid van ons, van personen in onze dienst of van andere personen die door of vanwege ons
zijn tewerkgesteld, tijdens of in verband met de uitvoering van de gegeven opdracht. De in dit artikel
bedongen ontheffingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn mede bedongen ten behoeve van
personen in onze dienst en van andere personen, die door of vanwege ons tewerk zijn gesteld alsmede
ten behoeve van onze leveranciers. De opdrachtgever is gehouden ons, alsmede de in dit artikel genoemde
personen, te vrijwaren terzake van vorderingen van derden voor feiten, waarvoor wij en die personen op
grond van dit artikel niet aansprakelijk zijn, indien deze feiten zich hebben voorgedaan tijdens of in verband met
de uitvoering van de door de opdrachtgever gegeven opdrachten.
Artikel 12 OPSCHORTING - ONTBINDING
Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden
verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst
op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de
overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daar onder begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, epidemieen, ziekte,
transportmoeilijkheden, brand, overlast en andere storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers en
ondeugdelijkeof vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door ons bestelde, belangrijke materialen, grond- of
hulpstoffen of onderdelen.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enig verplichting welke voor hem uit deze
of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, indien de opdrachtgever in staat van
faillisement verklaard wordt of surseanse van betaling aanvraagt, indien onze credietverzekeringmaatschappij
weigert om ons ten aanzien van aan de opdrachtgever te verlenen credieten te verzekeren of deze verzekering
opzegt dan wel limiteert, indien het bedrijf van de opdrachtgever stil gelegd wordt of geliquideert wordt of
geheel of gedeeltelijk, al dan niet tot zekerheid wordt overgedragen, indien een belangrijk deel van
de vordering van de opdrachtgever, al dan niet tot zekerheid, wordt overgedragen, wordt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch
onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de
opdrachtgever hebben of krijgen, dadelijk en in eens opeisbaar.
Artikel 13 GESCHILLEN
Alle geschillen, van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of
daarmee verband houden, zullen slechts aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechter te Amsterdam,
of , zulks te onzer keuze, voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever. Op alle aan deze
voorwaarden onderworpen overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

