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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: 

BOYMANS NATUURSTEEN GRANULATEN V.O.F. TE OIRSBEEK 

Artikel 1 Toepasselijkheid: 

1.1 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten 
en leveringen van producten van Boymans Natuursteen Granulaten (hierna: de gebruiker), alsmede op diensten van de gebruiker. De 
Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen de gebruiker en de koper (hierna: 
de wederpartij).  
 
1.2 
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden 
waarbij de gebruiker verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, 
zolang zij niet door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd. Voorts brengt een dergelijke afspraak tussen partijen niet met zich mee dat die 
afwijkingen ook op andere overeenkomsten met de gebruiker van toepassing (zullen) zijn.  
 
1.3 
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van 
de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk 
wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. 
Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de 
bepalingen in de overeenkomst. 
 
1.4 
Indien één of meer bepalingen uit de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst niet of niet geheel rechtsgeldig zouden 
blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling 
die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.  

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst: 

2.1 
Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel 
vermelden. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de 
aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door de gebruiker worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, 
waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. 
 
2.2 
Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de gebruiker of (begin van) feitelijke uitvoering door de 
gebruiker.  
 
2.3 
Door of vanwege wederpartij verstrekte documentatie, verwerkings- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders is vermeld.  
 
Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst:  
 
3.1 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst 
te wijzigen of aan te vullen, zal de gebruiker hieromtrent in contact treden met de wederpartij. 
 
3.2 
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor 
worden beïnvloed. De gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  
 
 
 
3.3  
Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de gebruiker de klant 
hierover op voorhand inlichten.  
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Artikel 4 Monsters en modellen: 

De producten die geleverd worden betreffen natuurlijke producten. Monsters hiervan kunnen slechts ter indicatie beschouwd worden, 
zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.  

Artikel 5 Prijzen: 

5.1 
Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten en diensten als in de aanbieding 
vermeld. Deelbestellingen geven de gebruiker het recht om de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.  
 
5.2 
Alle prijzen luiden in euro’s en zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten). De 
gebruiker is gerechtigd de prijzen op de facturen te verhogen met een krediettoeslag, welke toeslag vervalt bij betaling van de facturen 
binnen de op de facturen bepaalde termijn.  
 
5.3 
Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door de gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven 
aan de wederpartij berekend. 
 
5.4 
Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, 
verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die 
de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, de gebruiker gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te 
passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing 
een verhoging van meer dan 15% betreft. Een verhoging van de prijs geldt dan voor die delen van de overeenkomst die, ten tijde van die 
verhoging, nog niet zijn uitgevoerd. De gebruiker zal deze verhoging voor de (deel)leveringen waarop deze verhoging betrekking heeft 
aan de wederpartij meedelen.  

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen: 

6.1 
De opgegeven levertijden gelden voor de gebruiker niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
6.2 
De levertijden gaan in op het moment waarop de bestelling is bevestigd. In geval van niet tijdige levering is de gebruiker slechts eerst na 
een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.  
 
6.3 
Bij overschrijding van een fatale leveringstermijn, danwel bij verzuim als in het voorgaand artikel bedoeld, heeft de wederpartij geen 
aanspraak op schadevergoeding, doch slechts de keuze om binnen een door de wederpartij te stellen redelijke termijn alsnog nakoming 
te verlangen, danwel de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.  
 
6.4 
De wederpartij is verplicht de geleverde producten af te nemen. Blijft de wederpartij daarmee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane 
kosten voor haar rekening.  

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud: 

7.1 
Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en voor risico van de wederpartij.  
 
7.2 
Levering van de producten door de gebruiker geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van producten gaat, 
niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de wederpartij over, nadat deze al hetgeen zij uit hoofde van enige overeenkomst met de 
gebruiker is verschuldigd, volledig heeft voldaan.  
 
7.3 
De wederpartij kan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten 
beschikken. In elk geval wordt daaronder niet verstaan het verschaffen van zekerheden aan derden en/of vervreemding in het kader van 
gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de wederpartij.  
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Artikel 8 Aansprakelijkheid: 

8.1 
Onverminderd de elders in deze Algemene Voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van de gebruiker, is de 
aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde, met als maximum 
de verzekerde waarde of de factuurwaarde van dat deel dat betrekking heeft op de gebrekkige producten.  
 
8.2  
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie.  
 
8.3 
De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van de door de 
wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
 
8.4  
Elke aansprakelijkheid van de gebruiker jegens de wederpartij vervalt wanneer de wederpartij het geleverde product met andere producten 
heeft vermengd, de producten zijn verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.  
 
8.5 
De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan (het bedrag van) de aansprakelijkheid 
welke de wederpartij jegens de gebruiker heeft.  

Artikel 9 Overmacht: 

9.1 
In geval van overmacht aan de zijde van de gebruiker heeft de wederpartij het recht om, naar zijn keuze, de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, 
zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is. 
 
9.2 
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, 
of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of 
uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, 
gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt 
belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd. 

Artikel 10 Betaling: 

10.1 
Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is, 
tenzij door partijen anders is overeengekomen. 
 
 
10.2 
Bij gebreke van (tijdige) betaling is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag. Indien de wederpartij 
ook na een eerste betalingsherinnering in gebreke blijft met betaling van het door haar verschuldigde, is zij gehouden de 
buitengerechtelijke incassokosten aan de gebruiker te vergoeden.  

Artikel 11 Geschillen en Toepasselijk recht: 

11.1 
Op alle overeenkomsten in de zin van deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. 
 
11.2 
Alle geschillen, van welke aard dan ook, zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter, binnen wiens rechtsgebied de 
vestigingsplaaats van de gebruiker is gelegen. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  


