VERKOOPVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap
DE NOORD CHEMICALS B.V.
Gevestigd te Ridderkerk, geregistreerd onder nummer 24197542 bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deze
algemene voorwaarden zijn in december 1991 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht en in september 1992 bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen aan ieder die daarom verzoekt worden toegezonden.
1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Al de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan door
de besloten vennootschap De Noord Chemicals B.V., hierna te
noemen: De Noord worden uitsluitend beheerst door de onderhavige
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna ook te noemen:
de Voorwaarden. Op afwijkende bedingen kan slechts een beroep
worden gedaan indien zij door De Noord uitdrukkelijk schriftelijk zijn
bevestigd.
1.2 Onder de koper wordt in deze Voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)
persoon, die met De Noord een overeenkomst heeft afgesloten,
respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens rechtsopvolgers.
Onder de ’(geleverde of bestelde) zaken’ wordt verstaan: de zaken
die De Noord in haar aanbieding heeft vermeld dan wel waarop de tot
stand gekomen overeenkomst met de koper betrekking heeft.
1.3 De door de koper gehanteerde eigen algemene (inkoop)voorwaarden
missen toepassing tenzij schriftelijk anders met De Noord is
overeengekomen.
2 Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Alle door De Noord gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook,
dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van
een aanbod en er kunnen geen rechten door de koper aan worden
ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door De Noord is
vermeld. De gedane aanbiedingen verplichten De Noord niet tot
acceptatie van een bestelling.
2.2 De bevoegdheid van de vertegenwoordigers, agenten en andere
verkopers van De Noord is onder alle omstandigheden beperkt tot het
verlenen van bemiddeling bij het totstandkomen van overeenkomsten,
zonder dat hen enige bevoegdheid toekomt De Noord rechtens te
binden, door welk handelen of nalaten dan ook.
2.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met De
Noord slechts tot stand door een schriftelijke aanvaarding of
bevestiging, welk schriftelijk stuk hierna zal worden genoemd: de
verkoopbevestiging. Voor de datum van totstandkoming van de
overeenkomst, is de datum van de verkoopbevestiging bepalend.
2.4 De verkoopbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven. Alle tevoren mondeling gedane mededelingen
dienen als een voorlopig en vrijblijvend standpunt te worden
beschouwd, en zijn, indien daarvan geen melding wordt gemaakt in
de verkoopbevestiging, vervallen.
2.5 Eventueel na de hiervoor genoemde verkoopbevestiging gemaakte
aanvullende afspraken (met inbegrip van wijzigingen) binden De
Noord slechts indien deze door De Noord schriftelijk zijn bevestigd.
2.6 De Noord is gerechtigd, indien de financiële situatie van de koper
daartoe aanleiding geeft, bij of na het aangaan van de overeenkomst,
alvorens (verder) te leveren, de koper te verzoeken om betaling van
een voorschot dan wel om financiële en/of andere zekerheden, zodat
De Noord er zeker van kan zijn dat de koper aan zijn betaling- en
eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Zolang de koper hieraan
niet voldoet, is De Noord gerechtigd uitvoering van de verplichtingen
op te schorten. Indien de koper niet binnen redelijke termijn de
gevraagde waarborgen geeft, zal De Noord de overeenkomst kunnen
ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper.
Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, is de koper
aansprakelijk voor de door De Noord als gevolg daarvan te maken
kosten.
3 Prijzen
3.1 Tenzij anders vermeld zijn de koopprijzen opgenomen in de
aanbiedingen en in de verkoopbevestigingen:
- inclusief ’statiegeld’ voor leenemballage of leenpallets, welk
statiegeld apart wordt gefactureerd en wordt gecrediteerd indien de
leenemballage of leenpallets in goede staat aan De Noord zijn
geretourneerd;
- inclusief (overige) verpakking;
- inclusief in- of uitvoerrechten;
- inclusief de kosten van in- en uitlading en vervoer;
- exclusief BTW;
- vermeld in euro’s.
3.2 In geval zich verhoging voordoet van een of meer van de
kostprijsfactoren voor de feitelijke levering, is De Noord gerechtigd om
de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met
inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke
voorschriften. De Noord zal, indien dit artikel lid wordt toegepast, dit

zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor de uitvoering van de
feitelijke levering, aan de koper meedelen. De koper heeft het recht
de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10%
van de overeengekomen koopprijs bedraagt. De koper is verplicht de
uitoefening van zijn recht tot ontbinding zo spoedig mogelijk en in
ieder geval voor de uitvoering van de feitelijke levering aan De Noord
mee te delen.
4 Betaling, bijzondere bevoegdheden bij (dreigend) verzuim
4.1 Alle betalingen dienen plaats te vinden door middel van storting of
overmaking op een door De Noord aangewezen bankrekening binnen
één maand na factuurdatum, tenzij op de verkoopbevestiging of
factuur anders is bepaald. De op de bankafschriften van De Noord
aangegeven valutadatum wordt ais betalingsdag aangemerkt.
4.2 De koper is niet bevoegd op de door hem aan De Noord
verschuldigde bedragen enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de tegenvordering door
De Noord uitdrukkelijk als juist is erkend of onherroepelijk in rechte is
vastgesteld. Opschorting van betaling wegens door de koper gestelde
ondeugdelijkheid van het geleverde is slechts toegestaan indien de
ondeugdelijkheid onomstotelijk vaststaat en dan slechts voorzover
koper van het geleverde geen gebruik kan maken. De koper is
overigens slechts gerechtigd betaling van facturen op te schorten op
grond van een tekortkoming betreffende leverantie waarop de factuur
ziet.
4.3 Alle door de koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening
van eventuele rente en door De Noord gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten en vervolgens ter voldoening van de
oudste openstaande facturen.
4.4 Indien zich één of meerdere van de na te noemen gebeurtenissen
voordoen heeft De Noord de in het volgende artikellid genoemde
bevoegdheden. Deze gebeurtenissen zijn dat de koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot
surseance van betaling indient;
b, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
d overgaat tot stillegging, staking, liquidatie of overdracht van zijn
bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van
zijn bedrijf;
e. in financiële moeilijkheden raakt, die van een zodanig aard zijn dat
valt te verwachten dat hij zijn verplichtingen niet zal kunnen
nakomen;
f. nalaat een op grond van een gesloten overeenkomst aan De
Noord verschuldigd bedrag of gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde termijn te voldoen;
g. niet meer beschikt over de vereiste milieuvergunningen en andere
van overheidsinstanties afkomstige vergunningen, noodzakelijk
om de geleverde zaken in ontvangst te mogen nemen en te
mogen opslaan;
h, enige (andere) uit kracht der wet, uit hoofde van een gesloten
overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende
verplichting niet nakomt, nadat hij daartoe is gesommeerd.
Als in dit artikel wordt gesproken over een overeenkomst af
bestelling, worden daarmee alle overeenkomsten bedoeld die De
Noord met de koper heeft gesloten casu quo alle bestellingen waaruit
die overeenkomsten zijn voortgevloeid, een en ander voorzover koper
nog niet geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
4.5 Indien zich een of meerdere van de in het vorige lid genoemde
gebeurtenissen voordoen treedt de koper van rechtswege in verzuim
met betrekking tot al hetgeen hij aan De Noord verschuldigd is,
zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en
heeft De Noord de navolgende bevoegdheden, die, voorzover dit
gelet op de aard en strekking van die bevoegdheden mogelijk is,
tegelijkertijd kunnen worden uitgeoefend:
a. opschorting van de uitvoering van door de koper geplaatste
bestellingen casu quo opschorting van uitvoering van andere
verplichtingen zijdens De Noord;
b. het verzoeken om vooruitbetaling van de koopprijs, alvorens tot
levering over te gaan;
c. het verzoeken om zekerheid als bedoeld in artikel 2.6;
d. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met ingang
van het tijdstip dat de koper in verzuim is, door een schriftelijke
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mededeling aan de koper, zonder dat enige rechtelijke
tussenkomst vereist is; een dergelijke ontbinding zal, indien zich
de sub f. of h. in het vorige artikellid genoemde gebeurtenissen
voordoen, pas plaats vinden nadat de koper gedurende korte
termijn in de gelegenheid is gesteld alsnog na te komen;
e. onmiddellijke opeisbaarheid: alle bedragen die de koper aan De
Noord verschuldigd is, uit welken hoofde dan ook, kunnen door
middel van een schriftelijke mededeling van De Noord aan de
koper onmiddellijk en volledig opeisbaar worden, eventueel in
afwijking van eerder overeen gekomen betalingstermijnen;
4.6 Voorzover een overeenkomst geheel of gedeeltelijk zou worden
ontbonden, zullen alle bedragen die de koper aan De Noord
verschuldigd is, op het zelfde tijdstip volledig, overeenkomstig het
vorige lid sub e. opeisbaar zijn.
4.7 Voorzover een overeenkomst geheel of gedeeltelijk zou worden
ontbonden, zal de koper aan De Noord ter zake van de niet meer
geleverde zaken een vergoeding voor winstderving ter hoogte van
20% van de overeengekomen prils exclusief omzetbelasting
verschuldigd zijn.
4.8 Hetgeen in deze Voorwaarden is vermeld, is onverminderd alle
overige rechten die De Noord op grond van het Burgerlijk Wetboek
heeft, onder meer het recht op schadevergoeding.
4.9 Indien betaling niet binnen de in het eerste lid vermelde termijn heeft
plaats gevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de
vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per (gedeelte van
een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
4.10 Alle door De Noord te maken, gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten als gevolg van tekortkomingen zijdens de koper, komen voor
rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen ten- minste 15% van het met inbegrip van voornoemde
rente door de koper verschuldigde bedrag met een minimum van €
340,—.
5 Levering transport en aanverwante onderwerpen
5.1 De zaken komen, vanaf het moment dat de transporteur die De Noord
heeft ingeschakeld bij de koper is aangekomen en heeft meegedeeld
dat de zaken aan de koper ter beschikking staan om door de koper in
ontvangst te worden genomen (hierna ook te noemen: de
terbeschikkingstelling) voor rekening en risico van de koper.
5.2 Voorzover De Noord met de koper is overeen gekomen dat deze zelf
voor het transport zal zorg dragen, komen de zaken voor rekening en
risico van de koper vanaf het moment dat de zaken in het
bedrijfsgebouw dan wel op het bedrijfsterrein, waar zij waren
opgeslagen, aan de koper ter beschikking staan (hier- na ook te
noemen: de terbeschikkingstelling) —om door de koper in ontvangst
te worden genomen.
5.3 De eigendom van de geleverde zaken gaat op het moment van
terbeschikkingstelling op de koper over.
5.4 De Noord bepaalt bij iedere soort levering het soort vervoermiddel en
de wijze van verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Belemmering of tijdelijke verhindering van het
vervoer met het gekozen vervoermiddel verplicht De Noord niet een
ander vervoermiddel of wijze van verpakking te bezigen.
5.5 De Noord is gerechtigd om naar aanleiding van een bestelling en
verkoopbevestiging te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke
De Noord afzonderlijk kan factureren. Voor wat betreft de rechten en
verplichtingen van de koper, onder meer tijdig te reclameren, de
betaling op te schorten en dergelijke, dienen de afzonderlijke
deelleveringen als afzonderlijke overeenkomsten te worden
beschouwd. Reclames of andere bijzondere bepalingen betrekking
hebbende op andere (deel) leveringen, oefenen geen invloed uit op
voorafgaande of nog te volgen (deel)leveringen en geven geen enkel
recht betaling voor deze andere (deel)leveringen te weigeren.
5.6 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en is voor De
Noord niet bindend en levert geen fatale termijn op, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Voorzover een leveringsdatum
(die geen fatale termijn oplevert) is overeengekomen zal De Noord er
naar streven zoveel mogelijk deze datum voor de levering aan te
houden. Indien De Noord niet op de overeengekomen dag kan
leveren zal hij zo mogelijk de koper daarover tevoren inlichten.
5.7 Een
overeenkomst
kan
door
de
koper
niet
wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij De Noord de
overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na
afloop van de opgegeven of overeengekomen levertijd schriftelijk
aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan

voorzover van koper instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet kan worden gevergd. Overschrijding van de levertijd
zal de koper nimmer recht geven op schadevergoeding.
5.8 Indien De Noord met de koper is overeen gekomen dat levering op
een nog nader door de koper te bepalen datum zal plaatsvinden
(levering op afroep), zal afroep moeten plaats vinden binnen de
termijn die in de overeenkomst is bepaald. Blijft de koper na
aanmaning in gebreke om (geheel) af te roepen, dan kan De Noord
hetzij leveren naar eigen goedvinden, hetzij de overeenkomst
(gedeeltelijk) ontbinden, een en ander onverlet het recht van De
Noord op schadevergoeding voor winstderving, welke in het geval de
overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden, gelijk is aan 20% van
de gederfde overeengekomen koopprijs exclusief omzetbelasting.
6 Overheidsvoorschriften, transportvoorschriften
6.1 Door het doen van de bestelling verklaart de koper dat hij deskundig
is ter zake van de bestelde zaken en dat hij overeenkomstig de
wettelijke bepalingen en andere regelgeving, onder meer op het
gebied van het transport- en milieurecht, gerechtigd is om de bestelde
zaken van De Noord en/of de vervoerder te ontvangen en op de door
de koper aangewezen plaats opgeslagen en aanwezig te hebben,
hetgeen onder meer kan inhouden dat de koper beschikt over
bepaalde van overheidswege voorgeschreven milieuvergunningen.
6.2 Voorzover zou blijken dat de koper niet beschikt over enige in het
vorige lid bedoelde vergunningen dan wel toestemmingen, of
anderszins niet voldoet aan enige voorwaarde, zal de koper
aansprakelijk zijn voor alle schade die daardoor ontstaat voor De
Noord casu quo de ingeschakelde vervoerder. Daarbij zijn inbegrepen
de door voormelde vervoerder en/of De Noord aan derden (inclusief
overheidsinstanties) verschuldigde schadevergoedingen en boeten.
6.3 In de verkoopbevestiging en/of in een ander document zal De Noord
aangeven om welk type zaken het gaat en, voorzover De Noord
bekend en voorzover van toepassing, welke milieuwetgeving
toepasselijk is. De opgave van de milieuwetgeving als hiervoor
bedoeld hoeft, gelet op de vele wijzigingen die zich daarin tussentijds
kunnen voordoen, niet volledig of juist te zijn en ontslaat de koper niet
van de verplichting zich naar aanleiding van de aard van de
aangeleverde zaken ervan te overtuigen dat hij voldoet aan het in het
eerste lid genoemde.
6.4 In geval van vermoedelijke transportschade zal de koper in overleg
met de transporteur terstond proces- verbaal door de bedoelde
instanties
doen
opmaken,
hiervan
op
de
betreffende
vervoersdocumenten aantekening maken en zich onverwijld met De
Noord in verbinding stellen op straffe van verval van eventuele
aanspraken.
7 Het voldoen aan de productspecificatie, reclames
7.1 De koper is er mee bekend dat de zaken worden vervoerd in
tankauto’s dan wel op andere wijze, waarbij de samenstelling van de
zaken door de vervoerder en/of door het in- en uitpompen, dan wel inen uitbrengen, kan worden beïnvloed.
7.2 Gelet op het in de vorige artikellid vermelde, zal de koper na de
terbeschikkingstelling en voordat de geleverde zaken het
transportmiddel verlaten (in het geval van 5.1) dan wel het
bedrijfsgebouw verlaten (in het geval van 5.2) de zaken zowel visueel
als door middel van chemische analyse op de chemische
samenstelling controleren en nagaan of de zaken geschikt zijn voor
het gebruik casu quo de verwerking door de koper. Voorzover het
voorgaande redelijkerwijs niet mogelijk is zal de in de vorige zin
bedoeld controle plaats vinden binnen 24 uur na de
terbeschikkingstelling en in ieder geval voordat de zaken door de
koper in gebruik worden genomen. Bij gebreke van controle
overeenkomstig dit artikellid, wordt de koper geacht de geleverde
zaken te hebben goedgekeurd.
7.3 Reclames ter zake van het al dan niet voldoen aan de
overeengekomen hoeveelheid of productspecificatie dienen binnen
acht dagen na terbeschikkingstelling en zonder dat verwerking of
ingebruikneming plaats vindt, schriftelijk aan De Noord te worden
gemeld, met nauwkeurige opgave van de aard en de grond der
klachten, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de zaken zonder
enig voorbehoud te hebben aanvaard en te hebben goedgekeurd.
Indien de koper heeft gereclameerd, dient hij de zaken waarop dit
betrekking heeft, voor De Noord apart te houden zodat De Noord
onderzoek kan (laten) instellen. Het reclamerecht vervalt door gebruik
of verwerking van de zaken.
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7.4 Retournering van de geleverde zaken kan slechts geschieden na
voorafgaande schriftelijke toestemming van De Noord, onder door De
Noord te bepalen voorwaarden.
7.5 Voorzover De Noord van mening zou zijn dat de geleverde zaken niet
aan de met de koper overeengekomen productspecificatie voldoen,
zal De Noord op eigen kosten de voornoemde zaken bij de koper
afhalen en alsnog de juiste zaken leveren. Ontbinding van de
overeenkomst wordt in het in dit artikelid genoemde geval,
uitdrukkelijk uitgesloten.
8 Aansprakelijkheid
8.1 De verplichtingen van De Noord zijn beperkt tot hetgeen in
onderhavige voorwaarden is opgenomen. De Noord is niet
aansprakelijk voor schade van welke aard en door welke oorzaak dan
ook, aan de zijde van de koper of derden opgekomen in verband met
de door haar geleverde zaken, tenzij de De Noord ten aanzien van
het ontstaan van schade opzet of grove schuld kan worden verweten.
8.2 De door De Noord uit welken hoofde ook verschuldigde vergoeding
van door de koper geleden schade, zal de koopprijs nimmer te boven
gaan.
8.3 De koper vrijwaart De Noord voor aanspraken van derden wegens
schade, opgetreden in verband met de door haar aan de koper
geleverde zaken.
9
9.1

9.2

9.3
9.4

Gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst
belemmeren
Niet-nakoming van enige verplichting geldt niet als een aan De Noord
toerekenbare tekortkoming wanneer dit het gevolg is van een al dan
niet voorzienbare buiten de macht van De Noord gelegen
omstandigheid. Als zodanig gelden in ieder geval: bedrijfsstoring,
machinebreuk, staking, brand, oorlog, storingen in toelevering en/of
transport, gebrek aan grondstoffen, arbeid of energie en
overheidsbesluiten of maatregelen (die van een buitenlandse
overheid daaronder begrepen), zoals export-, import-, vervoer- of
productieverbod, natuurrampen, brand, explosie, uitstroming van
gevaarlijke stoffen of gassen.
De Noord heeft het recht de overeenkomst door middel van een
schriftelijke verklaring aan de koper te beëindigen, zonder dat de
koper enige aanspraak kan maken op schadevergoeding, indien
aangenomen, moet worden dat de situatie waarin De Noord wegens
een haar niet toe te rekenen omstandigheid niet kan nakomen
blijvend van aard is of langer dan drie maanden duurt c.q. zal duren.
Een beëindiging als bedoeld in het vorige lid, heeft geen gevolgen
voor de leveringen die eerder hebben plaats gevonden, hetgeen
onder meer inhoudt dat De Noord onverkort recht heeft op betaling.
Indien De Noord beroep op dit artikel zou willen doen zal de koper
daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

10 Slotbepalingen
10.1Adviezen en inlichtingen worden steeds naar beste weten en kunnen
verstrekt, echter zonder dat De Noord enige aansprakelijkheid kan
aanvaarden voor eventuele consequenties van (toepassing van) het
advies of de inlichtingen.
10.2Op al de aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag en van het LUVI (Eenvormige Wet inzake de
Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken) wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts naar oordeel
van een van betrokkenen als zodanig beschouwd worden,
voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden
beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.

