ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

GENERAL SALES CONDITIONS

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, behoudens afwijkingen die beide partijen schriftelijk overeenkomen.

1. General
These conditions will apply unless explicitly agreed otherwise in written form.

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.

2. Weight
Shipping weights as established by NEDRI before shipment shall govern. If Buyer so wishes weight determination will
take place in his presence at our Works.

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.

3. Inspection
Buyer is entitled to inspect the materials before shipment. Any additional costs here from will be for h is account.

4. Lev ertij d
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. Eigendomsv oorbehoud
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. Ov ermacht
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 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 e n 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 voorzien met betrekking tot personen of materialen waa rvan 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.

Aansprakelij kheid
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 beperk t 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. Exclusiev e toepasselij kheid v an 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. Div ersen
Tenzij anders overeengekomen zijn op alle leveringen de regels van toepassi ng opgenomen in de Incoterms 2010.
13. Toepasselij k 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 besl echting van het onderhavige geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te
laten plaatsvinden.

4. Deliv ery period
The delivery period only begins the moment the sales contract is definitely concluded and the data required for the
execution of the delivery are in the possession of NEDRI.
NEDRI will aim at the agreed shipment/delivery dates with utmost care without however giving an absolute guarantee.
5. Property reserv ation
Title to the materials shall not pass to the Buyer upon delivery butt shall be retained by NEDRI until the price has been
paid in full. This reservation holds also when buyer has changed the supplied product or has transformed it into another
product this in proportionality of the value of the new formed product. Nedri retains the right to retract the right of
approval for further processing or selling of the product if there are serious reasons existing in her opinion.
6. Payment and neglect
Payment of invoices shall be (i) in the invoiced currency, (ii) into the bank account specified on the invoice and (iii) withi n
thirty (30) days from the date of invoice without any setoff or discount being applied unless otherwise agreed.
If Purchaser does not comply with its obligations under these Conditions, including but not limited to the payment of the
purchase price, it shall promptly be deemed to be legally in default, without any notice and without legal action being
required. In that case: (i) Seller shall be entitled to suspend its obligations under these Conditions including but not limi ted
to suspending the provision of Products without relieving Purchaser from its obligations and (ii) all amounts and interests
payable by Purchaser shall become immediately due to Seller.
In the event of late payment by Purchaser, Seller has the right to charge the statutory interest under the laws of the country
of residence of Purchaser over the outstanding amount; part of a month will be deemed to be a month. All costs, judicial
and extra-judicial, incurred by Seller with respect to the breach of any obligation on the part of Purchaser are for the
account of Purchaser. Seller may always at its sole discretion and without any notice being applicable, set-off any amount
and/or charge due by Purchaser with any amount payable by Seller to Purchaser.
7. Force Maj eure
Force Majeure shall be deemed to exist if the performance of a contractual obligation will be partly or wholly prevented
by any cause beyond the will or control of the party concerned, or if such performance causes for one of the parties
such difficulties that it cannot reasonably be required. In case of force majeure as stated above the party concerned
shall be excused from the performance of his contractual obligations for the duration of the prevention caused by force
majeure. Notice of any occurrence of force majeure shall be given by the affected party in writin g to the other party with
all reasonable promptness.
8. Recession of contract/ termination
If a petition for bankruptcy is filed against either Party, or if a trustee is appointed for either Party's business or eithe r Party
makes a general assignment for the benefit of creditors, or in case of any type of in or out of Court insolvency proceedings,
be it voluntary or involuntary, or due to actions of third parties, including but not limited to the attachment of properties , or
any other analogous proceeding is instituted in any jurisdiction, whereby the day to day operations of a Party are disturbed
in such a manner that its compliance with the terms and conditions of the sale and/or any sales related agreement is
thwarted, the other Party shall have the right to terminate the sale and/or sales related agreement with immediate effect by
written notice. Upon termination of any sale and/or sales related agreement pursuant to the above any indebtedness of
Purchaser to Seller shall become immediately due and payable and Seller shall be relieved of any further obligation to
supply any Products to Purchaser pursuant to such sale and/or sales related agreements.
9. Claims
NEDRI warrant all materials sold hereunder to be of good quality. Any claim on account of defect ive materials or for any
other cause whatsoever, shall be deemed waived by Buyer unless written notice of such claim is received by NEDRI
within ninety days after the arrival of the materials at their destination.
NEDRI shall have the opportunity to replace defective materials or to refund the purchase price on account of defects.
NEDRI’s liability shall be limited solely to such option as NEDRI may elect.
In no event shall NEDRI be liable for any consequential, special or contingent damages.
Buyer shall hold NEDRI free from all costs, damages and interests which might arise from any claim or claims of third
parties in connection with the materials.
10. Liability
Sellers aggregate liability to purchaser whether for negligence, breach of contract , misrepresentation or otherwise shall in
no circumstance exceed the cost of the defective non-conforming, damaged, or undelivered products which give rise to
such liability as determined by net price invoices to purchaser in respect of any occurrence or se ries of occurences.
Subject to the foregoing all conditions, warranties, and representations including (but not by way of limitation) any warrant y
against patent infringement, express or implied by statute law or otherwise in relation to the Products supplied provided are
excluded. Furthermore, Seller shall be under no liability to Purchaser for any loss or damage resulting from defective
material, faulty workmanship or otherwise howsoever arising out of the sale and/or sales related agreement and whether or
not caused by the negligence of Seller, its servants or agents, save that Seller shall accept liability for death or personal
injury caused by the negligence of Seller.
In no circumstances will Seller be liable to Purchaser for any direct or indirect incidental or consequential loss, damage or
injury and including without limitation loss of anticipated profits, goodwill, reputation, business receipt or contract or lo sses
or expense resulting from third party claims.
11. Exclusiv e application of these sales conditions.
Any application of the by the Purchaser inv oked general conditions is explicitly rej ected by Nedri. General or
special conditions of the Buyer are excluded in particular where those conditions would be imposed on payment,
compensation or the right to pledge or transfer of claims from Nedri on Purchaser
12. Miscellaneous
Unless otherwise agreed, the Incoterms 2010 issued by the International Chamber of Commerce shall apply to the
trade terms mentioned in the contract.
13. Applicable Law
The contract shall operate as a contract made in the Netherlands and shall in all respects be subject to and construed in
conformity with the law of the Netherlands also when the Purchaser is based outside of the Netherlands . All disputes
arising in connection with the present contract shall be settled by the court competent in Blerick
Nedri is entitled to bring the case before a Court outside of the Netherlands.

