ALGEMENE VOORWAARDEN

HAVANTEC FOOD EQUIPMENT B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden
zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen Havantec Food Equipment B.V., gevestigd te
Oirschot, en de tot haar concern behorende
vennootschappen, tezamen en afzonderlijk
genaamd “Havantec” enerzijds en “afnemer”
anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle volgende offertes en
overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk
gesloten met dezelfde afnemer, ongeacht of deze
samenhangen met dan wel volgen op reeds
gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
Wijzigingen van of aanvullen op deze algemene
voorwaarden dienen door Havantec uitdrukkelijk
en schriftelijk te worden bevestigd en gelden
slechts voor die offerte of overeenkomst bij
gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het
sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is
aangebracht.
Artikel 2. Offertes en prijzen
Alle door Havantec uitgebrachte offertes,
aanbiedingen en prijzen zijn steeds vrijblijvend en
exclusief btw en exclusief de vervoerskosten, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Havantec
is gerechtigd wijzigingen in de kostprijs, na de
bevestiging van de order, door te berekenen aan
de afnemer. Onverminderd de algemene
toepasselijkheid van deze clausule is zij in het
bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of
uitvoerrechten of andere rechten of belastingen.
De door Havantec in afbeeldingen, catalogi,
tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven
omtrent maat, capaciteit, prestatie of resultaten
van de machines, binden Havantec niet; zij worden
geacht bij benadering te zijn verstrekt. Detail
tekeningen behoeven niet te worde verstrekt.
Artikel 3. Betaling
a.

b.

Betaling dient te geschieden ten kantore
van Havantec op een door haar te bepalen
wijze, en een door haar te bepalen valuta,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overgekomen.
Indien afnemer niet binnen de gestelde
termijn van 14 dagen tot betaling
overgaat, wordt zij geacht, ingevolge het
bepaalde in artikel 6:83BW, in verzuim te
zijn, zodat een in gebreke stelling niet

c.

d.

vereist is. Havantec is alsdan bevoegd (de
verdere) uitvoering van de overeen komst
op de schorten, onverminderd de aan
haar toekomende rechten.
Over de tijd dat de wederpartij in verzuim
is geweest, kan Havantec over het
verschuldigde bedrag een contractuele
rente van 1% per maand aan de afnemer
in rekening brengen.
Nadat de afnemer in verzuim is, is
Havantec bevoegd zonder nader in
gebreke stelling tot invordering over te
gaan van het aan haar verschuldigde
bedrag. Alle daaraan gerelateerde buiten
en gerechtelijke kosten komen voor de
rekening van de afnemer.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming
van de verplichtingen van de afnemer, behoudt
Havantec zich de eigendom van het geleverde voor
tot op het moment waarop de afnemer aan haar
verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen
worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake
van de tegenprestatie verschuldigd aan Havantec
betreffende:
a. De krachtens deze overeenkomst
geleverde of nog te leveren zaken;
b. De vorderingen wegens tekortschieten in
de nakoming van deze overeenkomst.
Indien Havantec vorderingen op de afnemer bezit
ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is
gemaakt alsmede vorderingen op de afnemer ter
zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is
gemaakt, dan strekt een betaling van de afnemer
eerst tot voldoening van de vordering ter zake
waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
Indien de vorderingen ter zake waarvan de
eigendom op de geleverde zaken is voorbehouden
volledig voldaan zijn door de afnemer, behoudt
Havantec indien deze zulks wenselijk acht, zich op
het moment dat hij de eigendom van de geleverde
zaken verschaft, een bezitloos pandrecht voor
strekkende tot zekerheid van de huidige en
toekomstige vorderingen van Havantec op de
afnemer. De afnemer is alsdan op straffe van een
direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete
van 50% van het netto factuurbedrag voor de
geleverde zaken waarop de eigendom wordt
voorbehouden, verplicht zijn medewerking te
verlenen aan het vestigen van dit bezitloos
pandrecht.

Zolang de eigendom van het geleverde niet op de
afnemer is overgegaan is het deze niet toegestaan
het geleverde in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening te be- of verwerken
respectievelijk aan derden te verkopen en over te
dragen mits hij in geval van doorverkoop de
eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer
voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan
Havantec verschuldigde koopprijs terstond betaalt,
respectievelijk op eerste verzoek van Havantec aan
deze een pandrecht verschaft op de vordering op
zijn afnemer.
Havantec heeft het recht om het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen
indien en voor zover de afnemer met de nakoming
van enige verplichting jegens Havantec in gebreke
blijft, dan wel naar het oordeel van Havantec in
betalingsmoeilijkheden verkeert, terwijl de
afnemer alsdan verplicht is deze goederen op
eerste verzoek van Havantec onverwijld franco aan
Havantec te retourneren.
Artikel 5. Levertijd
De aangegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend
en zijn in ieder geval niet van toepassing bij
overmacht van welke aard dan ook. Havantec
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
overschrijding van de termijn. Afnemer is niet
gerechtigd bij overschrijden van de levertijd de
order te annuleren of de overeenkomst te
ontbinden of nakoming van zijn verplichtingen op
te schorten.
Artikel 6. Reclames
Reclames dienen binnen 8 dagen na
leveringsdatum schriftelijk ter kennis van Havantec
te worden gebracht. Is de reclame gegrond dan is
Havantec tot geen andere verplichting gehouden
dan tot vervanging of herstel van de geleverde
zaak. Indien de klacht ongegrond blijkt, heeft
Havantec het recht, indien daartoe aanleiding
bestaat, de kosten van het naar aanleiding van de
ten onrechte ingediende reclame aan de afnemer
in rekening te brengen.
Artikel 7. Toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de verplichting
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige verplichting uit de met Havantec
gesloten overeenkomst mocht voortvloeien,
alsmede in geval van faillissement, surseance van
betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf,
heeft Havantec het recht om de overeenkomst op
het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te

beschouwen, zonder dat enige rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist en heeft Havantec het
recht om de overgedragen, doch nog onbetaalde
goederen terug te vorderen, onverminderd zijn
recht op vergoeding van de kosten, schade en
rente. In die gevallen is elke vordering die
gebruiker ten laste van de koper heeft ineens en
dadelijk opeisbaar.
Een recht van reclame schort de betalingsplicht
niet op.
Artikel 8. Montage, demontage en opstelling
Alle montage-, installatie- en
opstellingswerkzaamheden zijn voor rekening en
risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 9. Aflevering
Tenzij wordt geacht anders te zijn
overeengekomen, geldt dat de levering wordt
geacht te geschieden “af magazijn” of “af fabriek”.
Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht worden ten deze en worden in
het algemeen ten aanzien van de uitvoering van
de overeenkomst verstaan en begrepen alle
omstandigheden, waardoor na regelen van
redelijkheid en billijkheid nakoming – in het kader
van dit artikel tijdige nakoming van deze
overeenkomst of een onderdeel daarvan niet kan
worden gevergd.
Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal
Havantec dit aan afnemer berichten onder
opgaven van de reden en van de vermoedelijke
duur van de overmachtstoestand. De tijd van
levering zal met de tijdsduur van de vertraging
door overmacht worden verlengd.
Indien de overmacht langer dan 6 weken mocht
duren, heeft ieder der partijen het recht de
overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder
daar bij recht op schadevergoeding te kunnen
doen gelden. Eventuele betaalde termijnen zullen
dan door Havantec aan afnemer worden
terugbetaald.
Indien Havantec zich ten aanzien van de
overschrijding van de tijd van levering niet kan
beroepen op overmacht, verliest hij zijn recht de
prijzen te verhogen, voor alle factoren, elke in de
vertragingstijd ontstaan. Afnemer heeft dan het
recht de overeenkomst ontbonden te verklaren
dan wel nakoming te vorderen, een en ander
echter niet dan nadat hij de verkoper per exploot
of aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld,
waarbij afnemer aan Havantec een redelijke

termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen. Indien bij eis tot
nakoming de levering binnen 10 weken na afloop
van de hiervoor bedoelde redelijke termijn niet
heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst
geacht ontbonden te zijn.
Artikel 11. Garantie
Met betrekking tot nieuwe machines geldt dat
Havantec slechts de fabrieksgarantie aan afnemer
doorgeeft met alle bepalingen en bedingen zoals
door de fabrikant opgegeven.
Met betrekking tot gebruikte machines, materialen
of onderdelen wordt geen garantie gegeven en
worden af werf geleverd in de toestand waarin zij
daar staan. Afnemer heeft alle gelegenheid de
zaken te (doen) keuren. Mocht op gebruikte zaken
nog fabrieksgarantie rusten dan gaat deze garantie
over op de afnemer. Mocht de afnemer gedurende
de garantietermijn eventuele herstellingen of
veranderingen zonder voorafgaande toestemming
van Havantec verrichten, of door anderen laten
verrichten, of niet aan zijn betalingsplicht voldoen,
dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichtingen
van Havantec. De afnemer heeft niet het recht
betaling te weigeren op grond van dat Havantec
zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet ten
volle is nagekomen. Door het verstrijken van de
garantietermijn eindigt elke verplichting tot
vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke andere
verplichting van Havantec tegenover de afnemer.
Havantec is niet aansprakelijk voor gebreken of
storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven
aan ondeskundige of zorgeloze behandelingen
door afnemer of diens personeel, of door hem
aangewezen derden, of wijzigingen, aanwijzingen
of reparaties dor hem aangewezen derden aan of
ten aanzien van het goed verricht, respectievelijk
gegeven; Havantec is evenmin aansprakelijk, indien
het goed voor andere dan normale
bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale
wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de
door Havantec gegeven bedrijfs-respectievelijk
bedieningsvoorschriften is nagekomen.
Havantec kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele vervolgschade en aansprakelijkheid
wordt uitdrukkelijk ter zake uitgesloten. Afnemer
vrijwaart Havantec, voor zover nodig voor
aanspraken ter zake.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Havantec voor alle
directe kosten en schade, op enigerlei wijze
verband houdend met, dan wel veroorzaakt door
een fout of tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het
bedrag waarvoor Havantec zich voor dergelijke
schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft
verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking
wordt verleend, dan wel, indien Havantec zich niet
tegen dergelijke schadeveroorzakende
gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag
waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar
met Havantec zich gewoonlijk plegen te
verzekeren. De wederpartij is verplicht Havantec te
vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten,
schadevergoeding en rente voor schade, ontstaan
door vorderingen van derden op Havantec.
Artikel 13. Annuleren
Indien de wederpartij annuleert, dient zij 25% van
de contractprijs te betalen, plus een vergoeding
van de gemaakte materiaal- en loonkosten
onverminderd het recht om de meerdere schade
en/of kosten te vorderen.
Artikel 14. Nietigheid
a.

b.

De nietigheid van enige bepaling van deze
voorwaarden tast de geldigheid van de
overige voorwaarden niet aan.
Indien Havantec niet steeds de strikte
naleving van deze voorwaarden verlangt
brengt dit niet met zich mee dat Havantec
afziet van het recht in enig geval strikte
naleving te verlangen.

Artikel 15. Geschillen
Op alle tussen Havantec en afnemer gesloten
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht
van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of
verband houdend met de uitvoering van deze
overeenkomsten dienen aanhangig te worden
gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter van het
arrondissement ’s-Hertogenbosch.
Artikel 16. Deponering
Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel.

