Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden AluShip Genemuiden.
TOEPASSELIJKHEID:
Artikel 1
1. In deze voorwaarden worden onder "wij" en "ons" verstaan, AluShip Genemuiden, kantoorhoudende
op de Nylonstraat 12-1, 8281JX te Genemuiden.
In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de wederpartij van AluShip Genemuiden.
2. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,
leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door ons zijn
aanvaard.
AANBIEDINGEN:
Artikel 2
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onze
aanbiedingen gelden voor de termijn zoals daarin is vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de
aanbieding 20 dagen. Een aanbieding kan door ons worden verlengd door een schriftelijke mededeling
aan de wederpartij, waarin de duur van de verlenging staat vermeld.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten, tekeningen en andere bescheiden blijven ons
eigendom en mogen zonder schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage
worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze dan ook.
4. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten,
voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen, zijn wij niet aansprakelijk.
5. Wij houden ons te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.
ACCEPTATIE:
Artikel 3
1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding ons heeft bereikt. Een
overeenkomst komt ook tot stand indien we na ontvangst van een opdracht, begonnen zijn met de
uitvoering ervan.
2. Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een
opdracht, binden ons slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
3. Indien wij een schriftelijke bevestiging van de opdracht hebben gegeven, waarvan de inhoud afwijkt
van hetgeen door de opdrachtgever is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de
opdrachtgever gewenste en daarop in de bevestiging uitdrukkelijk door ons gewezen, wordt de
overeenkomst conform de door ons gegeven bevestiging geacht te zijn tot stand gekomen, tenzij de
opdrachtgever hierop binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk afwijzend
reageert.
4. Elke overeenkomst komt tot stand onder de voorwaarde dat wij in overeenstemming met de
opdrachtgever bevoegd zijn om al hetgeen door ons tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de
daarin vastgestelde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de vastgestelde
werkzaamheden wordt verricht, als extra werk in rekening te brengen.
LEVERTIJD EN LEVERING:
Artikel 4
1. Alle opgaven van levertijden geschieden bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Wij
verplichten ons slechts om ons zoveel als redelijkerwijs mogelijk is aan de levertijd te houden, doch voor
de gevolgen van overschrijding zijn wij niet aansprakelijk. De opdrachtgever heeft het recht om de

overeenkomst te ontbinden als de levertijd met 30 dagen wordt overschreden.
2. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen die voor een goede levering van de
producten noodzakelijk zijn.
3. De goederen gelden als geleverd zodra de goederen aan de vervoerder of opdrachtgever wordt
overgedragen. Indien de opdrachtgever de goederen later in ontvangst neemt dan een afgesproken
datum, verblijven de goederen bij ons voor risico van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is verplicht de goederen, zoals omschreven bij de opdracht, af te nemen op
afgesproken datum.
5. Na deze dag worden opslagkosten in rekening gebracht.
6. De opslagkosten worden als volgt berekend:
(Totale lengte goederen afgerond op hele meters X totale breedte goederen afgerond op hele meters) X €
25,- per maand (inclusief handelingskosten) te vermeerderen met 21% BTW.
VERVOER EN VERZENDING:
Artikel 5
1. De goederen reizen te allen tijden en onder alle omstandigheden - franco huis daaronder begrepen voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval van artikel 7:11 B.W. dit geldt
evenzeer wanneer het retourzendingen betreft.
2. Schade door oponthoud of vertraging, ontstaan tijdens het vervoer, is niet voor onze rekening.
3. Wij zijn bevoegd de goederen in gedeelten te verzenden en in gedeelten te factureren. Blijft de
opdrachtgever in gebreke met tijdige en volledige betaling van een factuur aangaande enige
(deel)verzending, dan hebben wij het recht de verdere verzendingen - op welke opdracht dan ook
betrekking hebbende - op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.
4. Wanneer de opdrachtgever weigert de door hem bestelde goederen in ontvangst te nemen dan wel
wanneer hij weliswaar bereid is de goederen in ontvangst te nemen, maar te weinig personeel en/of
materiaal ter beschikking heeft gesteld voor een vlotte en ongestoorde lossing, zijn de hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Artikel 6
1. Op alle geleverde en nog te leveren goederen blijft ons uitsluitende eigendomsrecht berusten totdat
alle vorderingen die wij op de opdrachtgever hebben of zullen krijgen, waaronder in ieder geval de
vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., en rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
volledig zijn betaald.
2. De goederen kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden
doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot
zekerheid voor een vordering van een derde.
3. De opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
4. Wij zijn gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de
opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van
zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De
opdrachtgever zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie
van de goederen en/of de uitvoering van al onze rechten.
5. De voorgaande bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.
AANSPRAKELIJKHEID GARANTIES EN VERZEKERING:
Artikel 7
1. Wij zullen de werkzaamheden verrichten en/of de goederen leveren naar beste inzicht en goed
vakmanschap. Wij zijn evenwel nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, reclames,

tekortkomingen in de nakoming van uit enige hoofde bestaande verplichting, onrechtmatige daad, onjuist
advies) gehouden tot enige vergoeding voor vervolgschade en/of boete, hoegenaamd en uit welke hoofde
dan ook.
2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de
aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van het door ons te betalen bedrag ter
zake van schadevergoeding nooit hoger zal kunnen zijn dan het bedrag waarvoor de door ons afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door
ons te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag
dat de opdrachtgever aan ons heeft betaald dan wel verschuldigd is voor onze werkzaamheden en voor
door ons geleverde goederen gedurende de laatste 6 maanden, voorafgaand aan het moment waarop de
aansprakelijkheid is ontstaan.
3. In alle gevallen blijft echter gelden dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte schade en/of
gevolgschade waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming
van de opdrachtgever.
PRIJZEN:
Artikel 8
1. Prijzen worden gegeven in euro’s. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen "af fabriek" en derhalve
exclusief de kosten van emballage, vracht, invoerrecht, omzetbelasting en andere heffingen.
2. Bij stijging of daling van de prijzen van materialen en/of halffabrikaten, die voor de uitvoering van de
opdracht nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden,
wijziging van de valutaverhoudingen en andere prijsmuterende omstandigheden die zich voordoen na
aanvaarding van een opdracht, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te
verhogen respectievelijk te verlagen met ingang van de datum, waarop de prijsmuterende omstandigheid
zich heeft voorgedaan. Bij een prijsstijging van meer dan 10% binnen 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Wij zijn hierdoor
wel gerechtigd om eventuele gedane werkzaamheden in rekening te brengen op basis van de prijs voor
de prijsstijging.
3. Kosten die voortvloeien uit wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht komen te
allen tijde en in alle gevallen voor rekening van de opdrachtgever.
OVERMACHT:
Artikel 9
1. Van overmacht is in dit verband sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd
worden aan onze verplichtingen te voldoen dan wel nakoming van de overeenkomst zodanig bezwarend
is voor ons dat dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
BETALING:
Artikel 10
1. Betaling door de opdrachtgever dient, behalve indien anders overeengekomen, zonder enige korting,
schuldvergelijking, compensatie, verrekening, opschorting, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook,
nettocontant bij aflevering te geschieden of middels storting of overmaking van het verschuldigde bedrag
op één van de door ons aangewezen bank- en/of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij
consumentenkoop geldt alleen dat de aflevering nettocontant geschiedt of reeds al overgemaakt is aan
ons voor aflevering.
2. Ingeval van niet, niet tijdige en/of niet volledige nakoming van het voormelde is de opdrachtgever in
gebreke en in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim is de
opdrachtgever aan ons over de dan aan ons verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per
maand dan wel, indien dit meer is, de wettelijke rente.
3. Bij verzuim zullen de hoofdsom, de rente over de hoofdsom, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, alsmede alle overige kosten dadelijk opeisbaar worden.

4. Ingeval van verzuim zal de opdrachtgever aan ons een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten
ter zake van rechtsbijstand verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van
de hoofdsom met een minimum van
€ 227.27 vermeerderd met gemaakte voorschotten en verschuldigde belastingen.
5. Wij behouden ons het recht om bji twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever,
vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid te bedingen. Gaat de opdrachtgever hier niet mee
akkoord dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
GARANTIE:
Artikel 11
1. Gedurende 12 maanden na levering van nieuwe door ons gefabriceerde goederen staan wij, met
inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, in voor de deugdelijkheid alsmede de
kwaliteit van de door ons geleverde goederen.
2. Indien de opdrachtgever genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde goederen niet
voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zullen wij , als gevolg daarvan, de
ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij wij verkiezen de geleverde goederen te vervangen.
3. Onze garantieverplichting vervalt, indien de opdrachtgever zelf wijzing(en) en/of reparatie(s) aan de
geleverde goederen heeft verricht of heeft laten verrichten, het geleverde voor andere dan de daarvoor
bestemde doeleinden heeft gebruikt, de gebruiksaanwijzing niet goed heeft opgevolgd danwel op, naar
ons oordeel, onoordeelkundige wijze is gehandeld, gebruikt of onderhouden. Gebreken voortvloeiende uit
slijtage vallen evenmin onder de garantie, tenzij deze gebreken blijken binnen het jaar van aankoop.
4. Voorwaarde voor garantie is dat binnen 14 dagen na het constateren van het gebrek, daaromtrent
aan ons schriftelijk alle gegevens worden verstrekt. Na deze termijn vervallen alle aanspraken van de
opdrachtgever.
RECLAMES:
Artikel 12
1. Eventuele reclames moeten, voor wat betreft zichtbare gebreken, binnen een redelijke termijn, doch
uiterlijk 14 dagen na levering/ontvangst van de goederen, schriftelijke en duidelijk gespecificeerd per email (info@aluship.nl) of per aangetekend schrijven bij ons worden ingediend, dit op straffe van verval van
de aan de opdrachtgever toekomende rechten.
2. Reclames ten aanzien van het gestelde op door ons verzonden facturen dienen eveneens binnen de
termijn van 14 dagen en op de wijze als in dit artikel onder punt 1 omschreven te worden ingediend, bij
gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het gestelde op de factuur als juist te erkennen.
3. Reclames met betrekking tot verborgen gebreken moeten schriftelijk en duidelijk gespecificeerd per email (info@aluship.nl) of per aangetekend schrijven worden ingediend binnen een redelijke termijn, doch
uiterlijk 14 dagen na het tevoorschijn treden van het gebrek, met dien verstande dat reclame niet meer
mogelijk is en dus niet meer in behandeling wordt genomen na een tijdsverloop van 12 maanden na de
levering van de goederen.
4. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden nadat hij een
gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft respectievelijk in
gebruik heeft doen nemen, bewerken of verwerken ofwel aan derden heeft geleverd.
5. Retourzendingen dienen nimmer franco te geschieden en worden alleen geaccepteerd indien wij
vooraf ons schriftelijk akkoord hebben verklaard.
CONSUMENTENKOOP:
Artikel 13
1. Indien de koop plaatsvindt tussen ons en een wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de volgende aanvullende regels van toepassing op genoemde
artikel(leden):
a. Art. 8.2: Consument is gerechtigd om bij elke prijsstijging binnen 3 maanden na het sluiten van de

overeenkomst de overeenkomst te ontbinden.
b. Art. 10.1: Consument heeft het recht om bedragen te verrekenen op grond van de wet.
c. Art. 14.2: Consument heeft het recht om binnen 1 maand nadat wij een beroep hebben gedaan op
artikel 14 lid 1, te kiezen voor voorlegging van het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Mocht blijken dat er bepalingen in deze algemene voorwaarden staan die in strijd zijn met artikel
7:236 en 7:237 BW dan zullen deze in het geval van consumentenkoop van rechtswege vervallen. De
geldigheid van de overige algemene voorwaarden zal hierdoor niet worden aangetast.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:
Artikel 14
1. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op alle
geschillen, hieruit voortvloeiende, is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag van Wenen inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, Trb 1981, 1984 is
nimmer van toepassing.
2. Alle geschillen ten aanzien van de totstandkoming, inhoud, geldigheid of uitvoering van een
overeenkomst, dan wel uit enigerlei overeenkomst voortvloeiende overeenkomst, zullen, voor zover niet
elders dwingendrechtelijk is voorgeschreven, met uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij onze hoofdvestiging hebben, tenzij wij
verkiezen het geschil te onderwerpen aan de bevoegde rechter van opdrachtgevers woonplaats.

