ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
ICOPAL B.V., GEVESTIGD TE GRONINGEN, NEDERLAND

I TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en onze overeenkomsten met derden, gene uitgezonderd, onder uitsluiting van de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van derden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien in de voorwaarden
van de derde een bepaling van gelijke strekking als die hierboven genoemd is
opgenomen, prevaleren deze voorwaarden te allen tijde.
2. De in het vorige lid bedoelde derden worden hieronder gemakshalve aangeduid als "koper", ook indien er feitelijk geen sprake is van een koopovereenkomst.
3. Doorhalingen, aanvullingen, veranderingen en dergelijke door de koper gemaakt worden geacht niet te zijn geschied.

II AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Al onze aanbiedingen - hoe ook genaamd, in welke vorm dan ook gedaan
en ongeacht de inhoud - zijn vrijblijvend en binden ons niet. Door een aanbieding te aanvaarden doet de koper aan ons een onherroepelijk aanbod en
verklaart hij tevens in te stemmen met deze voorwaarden.
2. Monsters gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid,
waaruit geen enkele gebondenheid onzerzijds kan ontstaan, ook niet voor wat
betreft de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen. De koper heeft derhalve
geen recht om korting, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, indien het uiteindelijk geleverde op enigerlei wijze afwijkt van
de monsters.

alle verschuldigde rente en invorderings- en administratiekosten en vervolgens van opeisbare facturen en eventuele schulden uit andere hoofde, die
het langst openstaan, ook in geval dat de koper vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op latere facturen of schulden.
4. Wij zijn gerechtigd onze vordering op de koper te verrekenen met hetgeen
wij aan de koper verschuldigd zijn. Geschillen van welke aard ook geven de
koper niet het recht tot uitstel van betaling.
5. Wij zijn gerechtigd om, zonder toestemming van de koper, onze rechten op
de koper aan anderen over te dragen.
6. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van
betaling wordt verleend, hij tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat,
beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, hebben wij
door het enkel plaatsgrijpen van één der vorengemelde omstandigheden het
recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij enig door koper verschuldigd bedrag op grond van
onze leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling
in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van
kosten, schaden en interessen.
7. Indien binnen acht (8) dagen na de factuurdatum wordt betaald dan is het
de koper toegestaan, mits separaat en nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen, 1,0% van het factuurbedrag als betalingskorting in mindering te brengen.
8. Eventuele kosten inzake een NCM-dekking, of gelijkwaardige verzekering,
komen voor onze rekening.

V LEVERING
3. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging onzerzijds dan wel door uitvoering van de overeenkomst door
ons.
4. Eventueel later gemaakte afspraken, alsmede (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan binden ons slechts
indien en voorzover schriftelijk bevestigd door een bevoegde persoon.

III PRIJZEN
1. Prijzen worden door ons exclusief BTW en exclusief bijkomende kosten,
en slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anderszins is overeengekomen.
2. Wij zijn gerechtigd, om na totstandkoming van de overeenkomst onze prijzen - inzonderheid naar aanleiding van tussentijds optredende prijsstijgingen,
van welke aard en welke oorzaak dan ook - te verhogen, zonder dat koper
recht heeft om ontbinding van de overeenkomst en/of schade-vergoeding te
vorderen.
3. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd om onze kosten c.q. de kosten van derden, die aan ons in rekening
zijn gebracht, als gevolg van een niet-tijdige of niet-volledige afname door de
koper, aan koper in rekening te brengen.

IV BETALING
1. Wij zijn te allen tijde, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, om vooruitbetaling, contante betaling en/
of door ons te bepalen adequate zekerheid (bijv. bankgarantie) voor betaling
van koper te verlangen, hetgeen alle overige verplichtingen van de koper, uit
welken hoofde jegens ons dan ook, onverlet laat en onverminderd de overige
bepalingen van deze voorwaarden in de overeenkomst.
2. Onverminderd het vorige lid dient betaling binnen 20 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden.
3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van

1. Levertijden worden slechts bij benadering overeengekomen c.q. door ons
opgegeven en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn; wij zijn nimmer
voor overschrijding ervan op enigerlei wijze jegens koper of anderen aansprakelijk, noch kan koper alsdan levering weigeren c.q. gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding vorderen.
2. Wij zijn gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling aan koper, leveringen in gedeeltes te verrichten, alsmede om een hoeveelheid af te leveren die plus of min 5% afwijkt van hetgeen door koper is besteld, zonder
dat koper gerechtigd zal zijn om levering te weigeren c.q. ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen c.q. zich op korting en/of
compensatie te beroepen. Iedere deellevering zal als een afzonderlijke transactie worden beschouwd en kan afzonderlijk worden gefactureerd en koper is
verplicht te betalen als bepaald in artikel IV.2.
3. Leveringen geschieden franco huis vanaf € 1.500,-- (excl. B.T.W.), tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Verzending van zaken geschiedt steeds, ook in geval van franco-levering,
voor rekening en risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder bepaalt
dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van ons zijn. Mocht een beroep op dit artikel niet opgaan, dan zijn wij nooit tot verdere schadeloosstelling
gehouden dan tot het bedrag dat wij in verband met het transport van verzekeraar en/of vervoerder kunnen verkrijgen. De koper dient, ingeval van (tussen)
opslag dan wel dat de goederen niet direct in het verwerkingsproces worden
opgenomen, de goederen te verzekeren tegen factuurwaarde.
5. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in
rekening te brengen. Na retourzending in onbeschadigde staat zullen betaalde
vergoedingen door ons worden verrekend.
6. Wij zijn eveneens gerechtigd om kosten als gevolg van klimatologische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wachturen en transport, bij koper in rekening
te brengen. Ook als kosten veroorzaakt worden door retourzendingen.
7. Ingeval er sprake is van douane- en importkosten, zullen deze voor rekening

van koper komen.
8. De eventuele aanvullende Verkoop, Leverings- en Betalingsvoorwaarden
die met koper schriftelijk zijn overeengekomen worden als één geheel gezien
met deze Verkoop, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

VI LEVERING OP AFROEP
1. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen
zijn gesteld zijn wij bevoegd indien binnen één maand na het sluiten van de
koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. Deze
termijn mag een tijdvak van één maand niet overschrijden.
2. Ingeval de koper geen gevolg geeft aan voornoemde sommatie zijn wij bevoegd om de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste
termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en risico
van de koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst
te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen ons toe indien de koper, ondanks het noemen van een termijn,
deze niet nakomt.
3. Wij behouden ons het recht voor om zonder vooraankondiging bij koper
middels een bevoegde Rechter een schadeloosstelling te eisen van koper ingeval er sprake is van enige schade of vervolgschade door het niet afnemen
van geheel of gedeeltelijke bestelde goederen, die daarbij objectief voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen en overeengekomen levertijd.

VII EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De eigendom van de door ons geleverde zaken gaat pas op de koper
over indien hij aan al zijn verplichtingen jegens ons, voor de krachtens overeenkomst geleverde zaken of te leveren zaken of verrichte of te verrichten
werkzaamheden, heeft voldaan.
2. Voordat de eigendom van de door ons geleverde zaken op de koper is
overgegaan, zal hij zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de zaken niet mogen (doen) be- of verwerken, overdragen of verpanden.
3. Onverminderd de overige ons toekomende rechten worden wij door de
koper onherroepelijk gemachtigd om, ingeval van niet of niet tijdige nakoming
van diens betalingsverplichtingen, schorsing van de betaling, aanvraag van
surséance, faillissement of liquidatie zonder ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst de door ons geleverde zaken terug te nemen.
4. Koper zal de samenstelling van de goederen, die geleverd zijn door ons en
waarop octrooien of patenten rusten, niet (laten) kopiëren op straffe van een
door een bevoegde Rechter te bepalen schadeloosstelling.

VIII WANPRESTATIE (toerekenbare tekortkoming)
1. Wij zijn gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
de overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel deze overeenkomst gedeeltelijk of geheel niet uit te voeren, onverminderd ons recht op vergoeding
van schaden en interessen en ons recht om volledige betaling te vorderen,
indien de koper enige verplichting uit een overeenkomst met ons niet, niet
volledig, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, dan wel is nagekomen, of indien
ons duidelijk is dat de koper niet, niet volledig, niet behoorlijk en niet tijdig zijn
verplichtingen uit een overeenkomst met ons zal (kunnen) nakomen, in het
bijzonder ingeval van faillissement of surséance van betaling van de koper dan
wel koper buitengerechtelijke schuldenregeling treft, koper het bedrijf staakt of
aan een derde al dan niet gedeeltelijk overdraagt, dan wel ingeval onder koper
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
2. Alle kosten vallende onder de beslaglegging van enig door de koper aan
ons verschuldigd bedrag - gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke - zijn voor
rekening van de koper, zonder dat wij tot een nadere sommatie of ingebrekestelling zijn gehouden. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op
15% van het te innen bedrag (inclusief rente en BTW), met een minimum van
€ 500,-- en onverminderd ons recht om vergoeding van de werkelijke kosten
te vorderen. Daarenboven is de koper na de vervaldag van de betalingstermijn
een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het alsdan opeisbare
bedrag aan ons verschuldigd. Een betaling door de koper na de vervaldag
van de betalingstermijn strekt eerst in mindering op de kosten van de inning,
daarna in mindering op de overeengekomen rentevergoeding en daarna in

mindering op de hoofdsom (inclusief BTW).
3. Degene die namens of ten behoeve van een ander, een overeenkomst met
ons aangaat, verbindt zich als hoofdelijk medeschuldenaar, stelt zich borg
voor volledige betaling waarbij hij afstand doet van alle voorrechten en excepties welke de wet hem toekent en zal zich ook overigens sterk maken en
instaan voor volledige nakoming van de overeenkomst door degene namens
wie of ten behoeve van wie hij optreedt.

IX OVERMACHT (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Onder overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt in elk geval verstaan
alle van buiten komende omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door ons verhinderen dan wel redelijkerwijze bemoeilijken, ook al waren
die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst, zoals bijvoorbeeld; brand, machinebreuk en andere ernstige
storingen in ons bedrijf of in een of meer bedrijven van door ons bij de uitvoering van de overeenkomst (transport daaronder begrepen) ingeschakelde
derden, oorlog, staat van beleg, mobilisatie, natuurgeweld waaronder waterschade, molest, werkstakingen of dergelijke acties, ziekte van ons personeel,
gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen en niet of niet tijdige levering
door leveranciers van ons.
2. Ingeval van overmacht hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de gehele of gedeeltelijke uitvoering der overeenkomst te onzer keuze
op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder
dat wij tot een schadevergoeding zullen zijn gehouden.
3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering
van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

X AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de schade geleden door koper, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van onze schuld met dien verstande dat
voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de
uitvoering van het werk of de bewerking van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken, welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
gewerkt wordt.
c. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de te bepalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever
geleden schade.
d. Niet voor vergoeding in aanmerking komen aansprakelijkheid terzake van
de bewerking van materialen voor derden terzake fouten in de grondstof,
proefstukken die behandeld zijn met het oog op de fabricage van een nieuw
product, indien het materiaal reeds elders enige bewerking heeft ondergaan.
e. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden
welke door derden aan ons kunnen worden tegengeworpen kunnen door ons
aan de koper worden tegengeworpen
f. Wij zijn niet aansprakelijk indien door ons geleverde goederen niet worden
gebruikt en toegepast door terzake kundigen en overeenkomstig de geldende
gebruiksvoorschriften onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
g. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zaken die zijn vervaardigd op
aanwijzingen van de koper.
h. Iedere vordering tegen ons vervalt door enkel tijdsverloop van één jaar na
het ontstaan van een vordering tenzij terzake voordien een rechtsvordering
aanhangig is gemaakt.
2. Advies, ontwerp, bestek en/of technische omschrijving worden door ons
te allen tijde naar beste weten en kunnen uitgebracht, en kunnen nimmer
aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook
behoudens ingeval van opzet of grove schuld.

XI RECLAME
1. Op straffe van verlies van iedere aanspraak jegens ons, is koper verplicht
om terstond bij aflevering de zaken, op zijn kosten te controleren, inzonderheid op kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, het gewicht en/of de emballage en

beweerdelijke gebreken omgaand schriftelijk en aangetekend aan ons te
melden, met een exacte omschrijving van de vermeende gebreken en een
uitnodiging aan ons de beweerdelijke gebreken op juistheid te (doen) keuren.
Keuringen door of namens ons uitgevoerd geschieden onder voorbehoud van
al onze rechten en weren en wij erkennen met een keuring onzerzijds geen
enkele aansprakelijkheid.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en
wel binnen vijf (5) dagen na factuurdatum.

XIII INTEGRITEITSVERKLARING
1. Wij verklaren aan koper dat alle door ons gedane aanbiedingen ten behoeve van koper op regelmatige wijze tot stand gekomen zijn en meer in het
bijzonder tot stand komen zonder overeenkomst(en) of onderling afgestemde
gedragingen met mede-inschrijvers, leveranciers en/of andere partijen, die er
toe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging is of wordt verhinderd
of beperkt en/of prijzen daardoor zijn of worden verhoogd.

XIV DEPONERING
3. Reclames welke na een termijn van vijf (5) dagen na aflevering bij ons worden ingediend behoeven door ons nimmer in behandeling te worden genomen. Alsdan wordt koper geacht de goederen respectievelijk de factuur te
hebben goedgekeurd.
4. Door of namens de koper verwerkte zaken worden geacht door koper zonder enig voorbehoud te zijn geaccepteerd.
5. Reclames laten, ongeacht de aard ervan, de volledige betalingsverplichting
van de koper in stand, onverminderd de overige verplichtingen van de koper
uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

XII RAAMCONTRACTEN
1. Eventueel met koper overeengekomen raamcontracten zullen de in deze Algemene Verkoop, Leverings- en Betalingsvoorwaarden gestelde voorwaarden
niet aantasten, tenzij dit in het met de koper overeengekomen raamcontract
per artikel van deze voorwaarden nadrukkelijk anders schriftelijk is of wordt
overeengekomen.

1. Deze Algemene Verkoop, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen bekend onder dossiernummer 30202950

XV GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als
zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als
juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Burgerlijke rechter
binnen het gebied van onze hoofdvestiging te Groningen.
Dit laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde Rechter, dan wel te laten beslechten door
een bindend advies middels arbitrage, mediation of een buiten onze onderneming al dan niet gezamenlijk benoemde deskundige.

