gedeponeerd op 11 februari 1993 onder nr. 103 bij de kamer van koophandel te meppel
artikel 1 definities
in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. pet: de besloten vennootschap c. pet b.v., statutair gevestigd en kantoorhoudende te
hoogeveen aan de hoofdstraat 83-87/122-126.
b. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die pet heeft verzocht c.q. heeft opgedragen
een offerte uit te brengen, werkzaamheden te verrichten, dan wel zaken af te leveren.
artikel 2 toepasselijkheid
1. deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van pet.
2. afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk tussen pet en afnemer zijn overeengekomen.
artikel 3 aanbiedingen
1. al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. een overeenkomst met de afnemer komt tot stand door bevestiging van de order door
pet, waarbij onder afstand van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer, deze
algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.
artikel 4 levering
1. opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. bij niet-tijdige levering dient pet schriftelijk in
gebreke te worden gesteld.
2. indien, om welke reden dan ook, de goederen door de afnemer op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst worden genomen, zullen de goederen door pet worden
opgeslagen.
3. de afnemer is verplicht aan pet de opslagkosten, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum.
4. ingeval van weigering van het in ontvangst nemen van de goederen, zal pet deze tot 30
dagen na aanbieding opslaan. na ommekomst van deze termijn is pet gerechtigd de
goederen aan een derde te verkopen, of anderszins daarover te beschikken, onverminderd het recht van pet op schadevergoeding.
artikel 5 eigendoms/risico-overgang, eigendomsvoorbehoud
1. behoudens het gestelde onder lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van en het risico
voor de goederen overgaan bij aflevering, met dien verstande dat het transportrisico
steeds voor rekening van de afnemer is.
2. de door pet geleverde zaken blijven het eigendom van pet totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met pet gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde ofte leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestaties) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door pet verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van (een) overeenkomsten).
3. door pet afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander
recht op te vestigen.
4. indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij
zulks niet zal doen is pet gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 2 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. de afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde
per dag.
5. indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht pet zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden op de hoogte te stellen.
6. de afnemer verplicht zich op eerste verzoek van pet:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze
verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan pet op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 bw;
- de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van
onder eigendomsvoorbehoud door pet geleverde zaken te verpanden aan pet op de
manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 bw;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van
pet;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle dergelijke maatregelen die pet
ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en
welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
artikel 6 overmacht
1. de overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke
pet door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. onder overmacht wordt verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de
levering door openbare nutsbedrijven, brand of andere ongevallen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere beperkingen van overheidswege, niet of niet-levering
van noodzakelijke materialen of halffabrikaten door derden, defecten aan machinerieën
en voorts alle overige omstandigheden die verhinderen dat pet aan zijn verplichtingen
kan voldoen, terwijl deze omstandigheden buiten de schuld of risicosfeer van pet liggen.
artikel 7 prijs
1. alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.
2. indien na de datum van de offerte een of meer kostprijsfactoren - zoals deze gelden op
het moment van de aanbieding (waaronder de loonsommen volgens normale
arbeidstijden) - wijzigingen ondergaan, ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare
omstandigheden, is pet gerechtigd de overeengekomen prijs in evenredigheid met de
gewijzigde factor te wijzigen.
tevens kan wijziging plaatsvinden naar aanleiding van gegevens verstrekt door de afnemer, die onjuist blijken te zijn en kostenverhogend werken, alsmede ten gevolge van
oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van pet kunnen komen.

artikel 8 betaling
1. betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen
14-dagen na ontvangst van de factuur, zonder dat de afnemer zich op enige korting,
verrekening of opschorting kan beroepen.
2. bij niet tijdige betaling, zoals bedoeld onder lid 1, is de afnemer in verzuim zonder dat
ingebrekestelling van pet vereist is.
3. totdat algehele betaling door de afnemer heeft plaatsgevonden, kan pet ten alle tijde
van de afnemer verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de voldoening van de
krachtens de overeenkomst te betalen bedragen, met inbegrip van rente en kosten.
4. indien de afnemer niet tijdig aan de onder lid 1 bedoelde betalingsverplichting voldoet,
is deze wegens vertraging in de voldoening van het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd.
5. alle buitengerechtelijke incassokosten met betrekking tot de invordering van door de
afnemer niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de afnemer, en worden op
15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd, met een minimum van € 68,07, te vermeerderen met omzetbelasting.
artikel 9 reclames
1. de afnemer dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken binnen tien werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan pet te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens pet terzake van gebreken c.q. fouten vervalt.
reclames en/of klachten geven de afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs op te schorten.
2. in geval van een door pet gegrond bevonden klacht heeft pet het recht de betreffende
zaak te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. pet is in dat
geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de afnemer.
3. retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van pet niet toegestaan.
artikel 10 garantie
1. pet verstrekt op aan de afnemer afgeleverde zaken een garantie die geldt voor een
periode zoals vermeld in de orderbevestiging.
2. een aanspraak op garantie is niet aanwezig indien:
- de afnemer, al dan niet via derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
pet wijzigingen aanbrengt in of reparaties verricht aan het materiaal of de constructie
van de zaken.
- de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of
anderszins door de afnemer op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
- de afnemer de verschuldigde koopprijs niet tijdig betaalt, dan wel enige andere verplichting jegens leverancier niet nakomt.
- het gebrek aan de zaak wordt veroorzaakt door het normale slijtage.
3. terzake van alle zaken die door pet van derden zijn of worden betrokken, alsmede ten
aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van pet door derden
zijn uitgevoerd, is pet niet tot enig verderstrekkende garantie gehouden dan tot die
welke pet van de bedoelde derde heeft verkregen.
4. de garantie van pet is beperkt tot kosteloos herstel van gebreken in de geleverde zaken
of het kosteloos vervangen van gebrekkige onderdelen, zulks naar keuze van pet.
5. de afnemer is verplicht de krachtens de garantie voor herstel in aanmerking komende
zaken franco naar het door pet opgegeven adres te sturen, tenzij pet en de afnemer
schriftelijk anders zijn overeengekomen. het transportrisico is voor rekening van de
afnemer.
artikel 11 aansprakelijkheid
1. de aansprakelijkheid van pet uit hoofde van de overeenkomst met de afnemer is
beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. pet is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, dan wel enigerlei andere gevolgschade van de afnemer.
3. pet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat of nadat
de afgeleverde zaken door de afnemer in gebruik zijn genomen, zijn bewerkt of verwerkt, aan derden zijn geleverd, of door derden in gebruik heeft doen nemen, dan wel
door derden heeft doen bewerken of verwerken.
4. pet is nimmer aansprakelijk voor schade, die haar oorzaak vindt in de door de afnemer
niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling, al dan niet telefonisch, door de afnemer, of door een door hem
aangewezen persoon, zijn gedaan.
5. indien pet door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, zal
de afnemer pet volledig vrijwaren en pet alles vergoeden wat hij aan de derde dient te
voldoen
artikel 12 ontbinding
1. de overeenkomst tussen pet en de afnemer wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance aanvraagt, of door beslaglegging,
onder curatelestelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen,
of over delen daarvan, verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als een boedelschuld erkent.
2. door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is aansprakelijk voor de door pet geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten.
artikel 13 toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. deze overeenkomst is onderworpen aan het nederlandse recht.
2. in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
zal elk geschil tussen pet en de afnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden
beslecht door de rechtbank te assen. pet blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde
rechter.
artikel 14 wijziging van de voorwaarden
pet is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
pet zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden.
indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de
afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

