2.4

ALGEMENE VOORWAARDEN
FRACATEX

Artikel 1: toepasselijkheid algemene
voorwaarden
1.1.

1.2.

1.3.

Deze algemene voorwaarden zijn
van
toepassing
op
alle
aanbiedingen
en
(koop)overeenkomsten
tussen
Fracatex en haar wederpartij, hierna
te noemen “koper”, en alle daarop
voortbouwende
of
daaruit
voortvloeiende overeenkomsten.
Afwijkingen van de algemene
voorwaarden
gelden
slechts
voorzover
deze
uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
Toepasselijkheid van door koper
gehanteerde algemene voorwaarden
wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand
gewezen,
tenzij
de
toepasselijkheid daarvan door
Fracatex uitdrukkelijk schriftelijk
zal zijn aanvaard.

Artikel 3: aanbiedingen
3.1

Alle door Fracatex gegeven
offertes, opgegeven prijzen en
levertijden worden vrijblijvend
gedaan. Zij zijn slechts indicatief.
Herroeping van aanbiedingen door
Fracatex is te allen tijde mogelijk.
Ook na aanvaarding van koper is
herroeping mogelijk, mits zij
onverwijld geschiedt.
3.2
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk
de geldigheidsduur van een offerte is
vermeld, is
deze veertien dagen geldig. Dit met
het recht van Fracatex om deze
voor ommekomst van de termijn te
herroepen. De termijn gaat lopen
vanaf het moment dat Fracatex de
offerte verstuurd.
3.3
Een aanvaarding door koper van
een aanbieding van Fracatex, die afwijkt
van de aanbieding, geldt als een verwerping
van die aanbieding en als een
tegenvoorstel van koper dat
Fracatex niet bindt.
3.4. Alleen uitdrukkelijke schriftelijke
acceptaties van een offerte dienen
door Fracatex in behandeling te
worden genomen.

Artikel 2: agentschap
2.1

2.2

2.3

Fracatex treedt mede op als agent
voor derden. Wanneer Fracatex
optreedt als agent voor een derde
partij (de principaal), is Fracatex
zelf geen partij bij de
overeenkomsten die voortvloeien
uit haar optreden als agent. De
overeenkomsten die dan worden
gesloten tussen de principaal en
koper binden alleen deze twee
partijen en niet Fracatex.
Mededelingen of handelingen van
Fracatex in haar rol als agent
gedaan, binden Fracatex niet, maar
zijn toe te rekenen aan de
principaal.
Koper vrijwaart Fracatex voor alle
mogelijke aansprakelijkheden
terzake transacties die voortvloeien
uit Fracatex’ optreden als agent.
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Voor zover al enige
aansprakelijkheid ondanks art. 2.3.
mogelijk zou zijn, is deze in ieder
geval beperkt tot het bedrag van de
vergoeding die Fracatex in het
kader van de betreffende specifieke
transacties als netto vergoeding
voor haar optreden als agent heeft
ontvangen.

Artikel 4: orders
Bestellingen en orders worden door
Fracatex pas aanvaard en zijn voor
haar eerst bindend indien Fracatex
deze schriftelijk heeft bevestigd.
Het risico van onjuistheden en/of
vergissingen bij niet schriftelijk
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bevestigde orders en bestellingen is
geheel voor de koper.

Artikel
7:
aanvaarding

risico

en

7.1
De aflevering van de bestellingen is
– tenzij schriftelijk anders is bepaald –
voor
rekening van de koper.
7.2
Onverminderd de overige
bepalingen
van
deze
algemene
voorwaarden worden de
zaken geacht door Fracatex te zijn
geleverd en door koper te zijn
aanvaard:
a.
bij levering af fabriek; zodra
de zaken het magazijn van
Fracatex (danwel degene bij
wie Fracatex de goederen
heeft doen opslaan) hebben
verlaten.
b.
Bij levering franco huis;
zodra de zaken ter plaatse
zijn aangevoerd en –indien
zulks is overeengekomen
door of vanwege Fracatexzijn gelost, op de plaats die
partijen
zijn
overeengekomen. Levering
geschiedt steeds op het
voertuig,
terwijl
koper
verplicht is de zaken aldaar
in ontvangst te nemen.
Lossing buiten werktijd kan
alleen plaatsvinden met
instemming
van
Fracatex/transporteur.
7.3
Het transport is voor risico van
koper. Het risico op beschadiging, verloren
gaan van de
zaken
en
van
eventuele
gevolgschade gaat over op de koper
zodra de goederen het magazijn van
Fracatex hebben verlaten.
7.4.
Indien door een de koper toe te
rekenen omstandigheid de levering niet
plaats heeft op
het oorspronkelijk door partijen
afgesproken tijdstip gaan de in 7.3
genoemde risico’s over op koper op
het moment waarop oorspronkelijk
geleverd zou zijn. Alle schade

Artikel 5: prijzen
5.1
Tenzij
de
overeenkomst
uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn de daarin
vermelde prijzen
exclusief BTW, invoerheffingen en
allerhande andere heffingen van
overheidswege
en
inclusief
emballage, gebaseerd op levering af
fabriek. Transport vindt plaats op
rekening en voor risico van koper.
5.2
Indien na het sluiten van de
overeenkomst en nog voor de
levering één of meer der
kostenfactoren een verandering
ondergaat, waardoor de kostprijs
voor Fracatex netto meer dan 10%
stijgt, is Fracatex gerechtigd de
overeengekomen
prijs
dienovereenkomstig te aan te
passen.
5.3
Onder kostenfactoren worden onder
meer verstaan door overheden
opgelegde
belastingen,
invoerrechten, heffingen of andere
lasten en grondstof- of (half)
productprijzen.
Artikel 6: levertijden
6.1
Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen,
gelden
opgegeven
levertijden en data altijd
als richttijden en nimmer als fatale
termijn. Fracatex zal steeds trachten
een opgegeven levertijd zoveel
mogelijk te halen, maar bij
overschrijding daarvan, dient koper
Fracatex schriftelijk een termijn te
gunnen
van
minimaal
tien
werkdagen om alsnog te leveren,
alvorens zich te kunnen beroepen
op overschrijding van de levertijd.
6.2
Fracatex mag de door haar
verschuldigde prestaties in gedeelten
nakomen.
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levering,
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terzake – waaronder gevolgschade kan door Fracatex op koper
verhaald worden.

bezwaar daartegen bij aflevering op
het betreffende document vermeld.
9.2
Als koper, op hiervoor beschreven
wijze, Fracatex meldt dat hem een andere
hoeveelheid is geleverd dan op het
betreffende document is vermeld,
dan geeft hem dat niet het recht op
opschorting van betaling voor wat
hem wel geleverd is.

Artikel 8: reclameren
8.1

Bij levering dienen de zaken door
koper op gebreken te worden
gecontroleerd. Gebreken die bij
aflevering hadden kunnen worden
geconstateerd, gelden als door de
koper zonder meer geaccepteerd,
tenzij zij direct op de retour te
zenden vrachtbrief, afleveringsbon
of soortgelijk document worden
aangetekend. Er kan dan ook in
rechte geen beroep meer op deze
gebreken worden gedaan.
Worden gebreken geconstateerd
anders dan bedoeld in de vorige
volzin, dan dient Fracatex daarvan
onverwijld, uiterlijk binnen veertien
dagen, schriftelijk op de hoogte te
worden gesteld. Dit op straffe van
verval van recht. Reclames na deze
termijn worden niet aanvaard.
8.2
Koper is verantwoordelijk voor de
gevolgen van onduidelijkheden in door
hem aan
Fracatex verstrekte gegevens en
opdrachten.
8.3
Indien enig bezwaar omtrent
geleverde zaken door Fracatex wordt
erkend, is Fracatex
gerechtigd de betreffende zaken te
vervangen, te repareren dan wel de
factuur terzake (gedeeltelijk) te
crediteren. Tot meer kan Fracatex
niet worden gehouden.
8.4
Geleverde en geaccepteerde zaken
worden niet teruggenomen.

Artikel 10: verrekening uitgesloten
10.1

Artikel
11:
betaling
eigendomsvoorbehoud
11.1

en

Betaling dient te geschieden binnen
veertien dagen na de factuurdatum.
11.2 Indien de levering der zaken op
verzoek of door toedoen van koper
niet plaats heeft,
conform
het
oorspronkelijk
overeengekomen leveringsschema,
dient –onverminderd de overige
bepalingen
in
deze
verkoopvoorwaarden - volledige
betaling te geschieden binnen
veertien
dagen
na
de
oorspronkelijke overeengekomen
levertijd.
11.3 Bij niet tijdige betaling is koper
rechtswege in verzuim. Daardoor
worden alle facturen

Artikel 9: hoeveelheid
9.1
De bij aflevering van zaken
verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon,
CMR of soortgelijk
document
wordt
geacht
de
hoeveelheid geleverde zaken juist
weer te geven. Dit tenzij koper zijn
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Koper is niet gerechtigd tot
verrekening op welke wijze dan
ook en terzake van welke
vordering dan ook. Wanneer koper
toch bedragen niet betaald met een
beroep op verrekening, zal hij een
boete verschuldigd zijn van 10%
van het bedrag dat alsdan niet
wordt betaald. Dit onverlet het
recht van Fracatex daarenboven de
wettelijke of contractuele rente over
het niet betaalde te vorderen en het
recht om eventuele overige
(gevolg)schade terzake bij koper te
vorderen.
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van Fracatex terstond opeisbaar.
Indien koper in verzuim is, is hij
voorts,
zonder
verdere
ingebrekestelling,
een
vertragingsrente van 1,5 % per
maand, een gedeelte van een maand
daaronder begrepen, over het
openstaande bedrag verschuldigd.
11.4 Indien de koper in verzuim is,
komen alle schade en kosten terzake,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste
van
de
koper.
De
buitengerechtelijke incassokosten
zijn tenminste gelijk aan het door
de
Nederlandse
Orde
van
Advocaten
geadviseerde
incassotarief over het verschuldigde
bedrag, met een minimum van €
200,00. De gerechtelijke kosten ten
deze zijn de werkelijke kosten van
rechtsbijstand van Fracatex.
11.5 Fracatex behoudt de eigendom van
de door haar geleverde zaken, totdat
alle vorderingen van Fracatex uit hoofde van de
verkoop en levering van die zaken,
met inbegrip van rente en kosten,
volledig zijn voldaan. Eerst na
volledige
betaling
van
alle
vorderingen, vindt de overdracht
van de zaken plaats. Dit met dien
verstande dat wordt geleverd onder
het voorbehoud van een pandrecht.
Dit pandrecht strekt tot zekerheid
voor de voldoening van al wat
Fracatex op enig moment uit welke
hoofde dan ook van koper te
vorderen heeft.
11.6 Koper is in het kader van zijn
normale bedrijfsvoering bevoegd de
door Fracatex geleverde zaken, waarvan Fracatex nog
eigenaar / pandhouder is, aan
derden te verkopen en te leveren.
Koper verliest deze bevoegdheid
zodra koper jegens Fracatex in
verzuim is dan wel Fracatex deze
bevoegdheid schriftelijk intrekt.
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11.7

Indien koper haar vorderingen niet
binnen de betaaltermijn heeft voldaan,
is Fracatex
gerechtigd,
zonder
ingebrekestelling
en
zonder
gerechtelijke tussenkomst haar
zaken terug te nemen en is koper
verplicht Fracatex daartoe toegang
te verlenen tot alle voor haar
toegankelijke en/of in gebruik
zijnde ruimten en terreinen. Dit
onverminderd het recht van
Fracatex
om
van
koper
schadevergoeding te vorderen.
11.8 Fracatex is te allen tijde bevoegd
vooraf van de koper betaling of
afdoende zekerheid
voor de nakoming van diens
verplichtingen te vragen. Dit ook
voor mogelijke incassokosten en
rente en zelfs indien die vordering
nog niet opeisbaar is. Indien koper
niet per kerende aan een daartoe
strekkend verzoek voldoet, is
Fracatex gerechtigd de levering van
zaken en diensten onmiddellijk op
te schorten c.q. af te breken. Koper
is dan in verzuim, zonder dat
daartoe
een
verdere
ingebrekestelling vereist is.
11.9 Het is koper verboden op de door
Fracatex geleverde en nog niet
betaalde zaken een
vuist- of stil pandrecht ten behoeve
van (een) derde(n) te vestigen.
11.10 Indien de wettelijke bepalingen
vereisen dat koper zijn BTW nummer
of andere
gegevens aan Fracatex verschaft, is
koper aansprakelijk voor alle
gevolgen van een niet (correct)
verschaffen van deze gegevens.
11.11 Indien Fracatex gebruik maakt van
haar recht tot opschorting c.q. gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst
zijn de kosten die Fracatex maakt in
verband met opslag en/of afvoer
voor rekening van de koper.
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Iedere omstandigheid waarmee
Fracatex bij het aangaan van de
overeenkomst, redelijkerwijze geen rekening behoefde te
houden en waardoor van Fracatex
redelijkerwijs niet langer de
normale
uitvoering
van
de
overeenkomst kan worden verlangd
is aan te merken als overmacht.
Daaronder is mede begrepen het
niet (tijdig) of behoorlijk leveren
door haar toeleveranciers, het in
gebreke zijn van de bij de
uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde
vervoerders
en
andere
hulppersonen,
verkeersbelemme-ringen, oorlog en
oorlogsgevaar,
inen
uitvoerverboden
of
andere
maatregelen
van
overheidsinstanties
die
de
uitvoering van de overeenkomst
(tijdelijk) onmogelijk maken, vorst,
extreme
weersomstandigheden,
werkstakingen, bedrijfsbezettingen,
verlies
of
beschadiging
bij
transport, brand, waterschade,
diefstal, storing in de levering van
grond- en hulpstoffen of energie en
defecten aan machines. In geval
Fracatex door overmacht niet
(tijdig) kan leveren, schiet zij niet
tekort. Koper dient Fracatex dan in
ieder geval een redelijke termijn
van een maand geven vooraleer zij
tot
ontbinding
van
de
koopovereenkomst kan overgaan.
Dit zonder dat zij enige recht op
schadevergoeding geldend kan
maken.

Artikel 12: aansprakelijkheid
12.1 Fracatex is, behoudens in geval van
opzet of grove schuld van Fracatex of haar
personeel, niet aansprakelijk voor door
koper geleden schade als gevolg
van een onjuiste samenstelling,
structuur of afmeting en/of
onvoldoende kwaliteit danwel enig
ander gebrek van de door haar
geleverde zaken.
12.2
Ieder contractuele en/of wettelijke
aansprakelijkheid van Fracatex, die voor
gevolg- of
bedrijfsschade daaronder begrepen,
is in ieder geval beperkt tot het
factuur
bedrag
van
de
desbetreffende order. Dit per
gebeurtenis.
12.3
Koper vrijwaart Fracatex volledig
voor alle aanspraken van derden en alle
daaruit voor
Fracatex voortvloeiende kosten
terzake het door Fracatex aan koper
geleverde. Koper vrijwaart Fracatex
mede voor aanspraken van derden
die voortvloeien uit EU richtlijn
97/478 (de richtlijn aangaande
productenaansprakelijkheid),
eventuele opvolgers van deze
richtlijn en terzake gemaakte
implementatiewetgeving.
12.4
Indien Koper bestaat uit een
samenwerkingsverband van twee of meer
personen, is
ieder
van
hen
hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige
betaling van orders of daarmee
samenhangende
schadevergoedingsverplichtingen.
Dit inclusief rente en kosten en
overeenkomstig
de
overige
bepalingen in deze algemene
voorwaarden.

Artikel 14: ontbinding/opzegging
Voorzover in deze voorwaarden
niet anders is bepaald, is koper, indien een
overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt
ontbonden, gehouden tot volledige
betaling voor de ingevolge die
overeenkomst reeds voor hem

Artikel 13: overmacht
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geproduceerde of van derden
betrokken zaken en verrichte
activiteiten. Indien koper een
overeenkomst annuleert voordat
door Fracatex in het kader van die
overeenkomst kosten heeft gemaakt
voor productie etc, zal koper in
ieder geval een vergoeding voor de
wegens administratiekosten aan
Fracatex verschuldigd zijn. Deze
schadeloosstelling wordt gefixeerd
op 15% van het factuurbedrag van
de opdracht, exclusief BTW.

Artikel 16: rechts- en forumkeuze
Op alle geschillen is Nederlands
recht van toepassing. Toepasselijkheid van
het
Weens
Koopverdrag
wordt,
voorzover mogelijk, uitgesloten. De
rechtbank te Breda is bij uitsluiting
bevoegd om van geschillen waarop
deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn kennis te nemen.
Dit tenzij Fracatex voor een andere
rechter opteert.

Artikel 15: vordering direct opeisbaar
bij calamiteit
De vordering tot betaling van de
door Fracatex geleverde zaken
en/of goederen is direct geheel
opeisbaar vanaf het moment dat:
a) De koper surséance van
betaling aanvraagt
b) Een
faillissementsaanvraag
tegen koper aanhangig wordt
c) Een aanvraag tot toepassing van
de
Wet
schuldsanering
natuurlijke personen voor koper
wordt ingediend
d) Een aanvraag tot
onder
curatelestelling
van
koper
aanhangig wordt
e) Koper door beslagmaatregelen
of op welke andere oorzaak dan
ook
beschikkings-onbevoegd
wordt ten aanzien van (een deel
van) zijn vermogen
f) De koper in liquidatie treedt of
wordt ontbonden
g) De koper overlijdt
h) De koper geheel of gedeeltelijk
in gebreke blijft met de tijdige
nakoming
van
enige
betalingsverplichting
jegens
Fracatex
Fracatex is in bovengenoemde
gevallen steeds bevoegd de
ontbinding van alle tussen partijen
bestaande overeenkomsten in te
roepen.

Fracatex algemene voorwaarden 07-03-2008

6

