Algemene voorwaarden van Maas Reusel Zagerij B.V.
Artikel 1. Algemene bepalingen:
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten
en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan die Maas Reusel, met u, hierna
te noemen ‘de klant’, sluit.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Als één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig
zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in
stand.
1.4. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Maas Reusel en
wederpartij gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen
uit de overeenkomst voor.
Artikel 2. Aanbiedingen, opdrachten:
2.1 Alle aanbiedingen die door of namens Maas Reusel zijn gedaan, tot
levering van zaken of het verrichten van diensten, zijn vrijblijvend en kunnen
altijd worden herroepen.
2.2 Klant is verplicht om aan Maas Reusel tijdig alle informatie te geven, die
nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Als Maas Reusel de
informatie niet tijdig heeft gekregen, heeft Maas Reusel het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit door de vertraging ontstane
kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de klant in rekening te brengen.
2.3 Maas Reusel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
Artikel 3. Betaling, rente en incassokosten:
3.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
3.2 Tenzij anders is afgesproken dient de betaling, in euro’s, door de klant
binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan zonder enige vorm van
compensatie of korting.
3.3 Maas Reusel mag de door klant gedane betalingen in de eerste plaats in
mindering brengen op de kosten en de daarbij behorende rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
3.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting van de klant niet op.
3.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na de
factuurdatum is de klant, zonder dat er enige sommatie is vereist, in gebreke
en over het factuurbedrag wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke
kosten verschuldigd.
3.6 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het
door de klant verschuldigde bedrag. Wanneer Maas Reusel hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 4. Levering:
4.1 De door Maas Reusel opgegeven leveringstermijn zijn vrijblijvend en
gelden slecht bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is
gegarandeerd. Overschrijding van deze leveringstermijn verplicht Maas Reusel
niet tot enige vergoeding van schade gelden door klant of eventuele derden.
4.2 Klant dient Maas Reusel bij beschadigingen en/of gebreken, binnen 7
dagen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Wanneer klant dit niet binnen
deze termijn doet kan hij op een beschadiging en/of gebrek geen beroep meer
doen en heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging.
4.3 Indien verpakking plaatsvindt in kisten, kratten, pallets of dergelijk dan
worden deze verpakkingen slechts in bruikleen gegeven aan de klant en blijven
eigendom van Maas Reusel.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud:
5.1 Alle door Maas Reusel in het kader van de overeenkomst geleverde
zaken blijven eigendom van Maas Reusel totdat klant alle verplichtingen uit de
met Maas Reusel gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
5.2 Door
Maas
Reusel
geleverde
zaken,
die
onder
het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen
nooit als betaalmiddel worden gebruikt. Klant is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze
te bezwaren.
5.3 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Maas Reusel veilig te
stellen.
5.4
Maas Reusel mag te allen tijde de geleverde zaken terughalen die onder
het eigendomsvoorbehoud vallen. Klant staat Maas Reusel toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden en zal medewerking verlenen.

Artikel 6. Overmacht:
6.1 Wanneer er sprake is van overmacht is Maas Reusel gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen voor
een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming
aan de zijde van Maas Reusel, van de door haar ingeschakelde derden of
leveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Maas Reusel zoals
onder andere werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden,
onvoldoende aanvoer van grondstoffen en/of onderdelen, brand,
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en wanprestatie gepleegd door
toeleveranciers
6.3 Alleen wanneer de overmacht periode langer duurt dan drie maanden
zijn beide partijen gerechtigd, de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst:
7.1 Maas Reusel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 Klant verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
 Na het sluiten van de overeenkomst Maas Reusel ter kennis gekomen is
van omstandigheden welke goede gronden geven te vrezen dat de klant
de verplichtingen niet zal nakomen;
 De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoeningen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
7.2 Beide partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 Een van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel
surseance van betaling aanvraagt of er beslag wordt gelegd op (een
gedeelte van) zijn vermogen.
 Overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk
deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te
richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging
van de doelstellingen van zijn bedrijf.
7.3 Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van
de klant, of als de overeenkomst door de klant wordt geannuleerd, is de klant
verplicht alle door Maas Reusel gemaakte kosten te vergoeden.
Artikel 8. Aansprakelijkheid:
8.1
Maas Reusel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook
ontstaan doordat Maas Reusel is uitgegaan van door of namens klant verstrekte
onjuiste en of volledige gegevens.
8.2 Indien Maas Reusel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan
is de aansprakelijkheid van Maas Reusel beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
schade betrekking heeft.
8.3 De aansprakelijkheid van Maas Reusel is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.4 Maas Reusel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onkundig
gebruik van het geleverde, onzorgvuldig gedrag van de klant of door eventuele
derden, schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele
eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik door of namens de klant
verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen etc.
8.5 Maas Reusel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het
niet waterdicht zijn van aangebrachte goederen en/of materialen, werking van
de ondergrond of gebreken daarin, verontreiniging of andere gebreken in of
aan door de klant ter beschikking gestelde materialen.
8.6 Maas Reusel is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de klant of
derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maas Reusel,
herstel- of werkzaamheden verrichten.
Artikel 9. Toepasselijk recht:
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maas Reusel partij is, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen Maas Reusel en klant met betrekking tot deze
algemene voorwaarden, gesloten overeenkomsten en de uitvoering hiervan
worden beslecht door arbitrage.

