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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 
1. Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, behoudens afwijkingen die beide partijen schriftelijk 
overeenkomen. 
 
2. Gewicht 
Facturering geschiedt op basis van door NEDRI vastgesteld gewicht. Het vaststellen van het gewicht geschiedt indien 
de Koper dat wenst in zijn bijzijn aan de fabriek. 
 
3. Keuring 
Koper kan het materiaal - vóór de verzending -  aan de fabriek (laten) keuren. Eventueel hieruit voor NEDRI 
voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van Koper. 
 
4. Levertijd 
De levertijd vangt aan op het moment dat de koop overeenkomst definitief tot stand is gekomen en tevens alle voor 
de uitvoering der levering vereiste gegevens in het bezit van NEDRI zijn. NEDRI zal de overeengekomen levertijd met 
alle zorgvuldigheid nastreven zonder hiervoor een absolute garantie te geven. 
 
5. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van het door NEDRI te leveren materiaal gaat eerst op Koper over, zodra deze al hetgeen hij aan NEDRI             
schuldig is, heeft voldaan. Dit voorbehoud geldt evenzeer, wanneer Koper het door NEDRI geleverde tot of in een 
nieuw product verwerkt heeft, uiteraard  in evenredigheid van de waarde van het geleverde t.o.v. de waarde van de 
nieuw ontstane zaak. NEDRI behoudt zich het recht voor de gegeven toestemming voor doorverkoop of verdere 
bewerking in te trekken, indien daartoe naar haar oordeel gerede aanleiding bestaat. 
 
6.   Betaling en Verzuim 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient 
plaats te vinden zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde ook. De verplichting van Koper tot 
betaling blijft te allen tijde bestaan, ook indien Koper terzake van betalingen met derden regelingen heeft getroffen 
c.q. voor betalingen derden inschakelt. Betaling strekt eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van 
de verschenen rente en daarna in mindering van de lopende rente en de oudst openstaande hoofdsom. Bij 
overschrijding van de genoemde termijn, is Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling 
nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het 
tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag de wettelijk toegestane rente verschuldigd is, waarbij gedeelten 
van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van NEDRI   
De verschuldigde totale som is onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de 
vervaldag, of wanneer de Koper in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder 
curatele is gesteld, dan wel te zijner laste enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn zaak. 
Indien Koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. 
De Koper is jegens NEDRI de door NEDRI gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze 
onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien NEDRI en de Koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een gerechtelijke uitspraak in 
kracht van gewijsde gaat, waarbij de Koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. 
 
7. Overmacht 
Onder overmacht wordt voor beide partijen verstaan: elke niet aan de schuld van de betreffende partij te wijten 
omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, 
of op grond waarvan nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Indien zich overmacht als bovenbedoeld 
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voordoet, wordt de nakoming van de verplichting voor de betreffende partij van rechtswege opgeschort voor de 
duur van de overmachtstoestand. Van het intreden van overmacht zullen partijen elkaar onverwijld schriftelijk 
mededeling doen. 
 
8.    Opschorting/ontbinding. 
Indien vóór het tijdstip van levering van NEDRI blijkt dat de Koper niet kredietwaardig is, indien Koper niet, niet 
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens NEDRI, indien Koper in staat van faillissement is 
verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien Koper surséance van betaling heeft 
aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van Koper wordt stil gelegd, dan wel indien Koper onder 
bewind of curatele wordt gesteld, heeft NEDRI het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Koper op te 
schorten dan wel de overeenkomsten met Koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en 
zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander 
onverminderd de overige rechten van NEDRI in een dergelijk geval. Indien zich omstandigheden voordoen met 
betrekking tot personen of materialen waarvan NEDRI zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich 
pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate 
bezwaarlijk of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden 
gevergd, is NEDRI bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
 
9. Reclames 
NEDRI staat er voor in dat de door haar te leveren goederen met de vereiste zorgvuldigheid en vakmanschap worden 
geproduceerd. Eventuele reclames over gebreken van het materiaal moeten door Koper binnen 90 dagen na 
aankomst op de plaats van bestemming van het materiaal schriftelijk aan NEDRI worden medegedeeld, bij gebreke 
waarvan Koper elk recht op vergoeding verliest. Indien NEDRI een aldus aangemeld gebrek bewezen acht, zal NEDRI 
behoudens zijn beroep op overmacht de keus hebben het niet deugdelijk gebleken materiaal voor zijn eigen rekening 
te vervangen of door Koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Koper verschuldigde prijs voor dat 
materiaal. 
NEDRI is in geen enkel opzicht gehouden tot meer en/of enige andere schadevergoeding dan de hierboven 
genoemde. Derhalve aanvaardt NEDRI geen enkele aansprakelijkheid voor welke indirecte schade dan ook, die Koper 
mocht lijden op grond van enig, door NEDRI erkend of niet erkend gebrek in de leverantie. Indien NEDRI te dezer 
zake door derden mocht worden aangesproken zal de Koper NEDRI volledig vrijwaren. 
 
10.    Aansprakelijkheid 
Voor door Koper geleden schade als gevolg van tekortkoming onrechtmatige daad of anderszins is NEDRI uitsluitend 
aansprakelijk, indien de schade rechtstreeks en alleen gevolg is van grove nalatigheid of opzet van NEDRI.  
In geval NEDRI jegens Koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het 
factuurbedrag, dan wel tot het verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet-verzekerde, dan 
wel in redelijkheid onverzekerbare deel van schade, wordt aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. 
NEDRI is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor 
gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen. 
Koper vrijwaart NEDRI voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van NEDRI door NEDRI ingeschakelde 
derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen. 
 
11.  Exclusieve toepasselijkheid van de AV.  
Toepassing van de door de Koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door NEDRI van de hand 
gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van Koper zijn uitgesloten in het bijzonder ook voorzover die 
voorwaarden betrekking zouden hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van 
vorderingen van NEDRI op Kopers. 
 
12. Diversen 
Tenzij anders overeengekomen zijn op alle leveringen de regels van toepassing opgenomen in de Incoterms 2010. 
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13. Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten tussen NEDRI en Koper is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien Koper in het 
buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. 
NEDRI is gerechtigd een geschil met een buitenlandse Koper te doen beslissen voor een buitenlands bevoegde 
rechter. 
Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Utrecht bevoegd, tenzij 
NEDRI de voorkeur aan geeft de beslechting van het onderhavige geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te 
laten plaatsvinden. 
 


