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1. Alle offerteszijn vrijblijvend,eventueelafgegevenmonstersen analysesgeldenalleenter aanduidingvan het soort produkt.
zijn. als door Van der Kooy b.v. op de dag van leveringalgemeen
Het te leverenproduktzal van kwaliteiten samenstelling
in de handelwordt gebracht.
2.

Mededelingenof opgaveninzakekwaliteitgeschiedennaaÍ het besteweten van Van der Kooy b.v. Terzakevan mededelingenoÍ opgavenbetreffendegeschiktheidvan het produktvoor enig bepaalddoel zal zij echter nimmeraansprakelijk
worden gesteld.Ingevalonverhooptdoor Van der Kooy b.v. produkt geleverdmocht zijn, dat niet overeenkomtmet de
in geen geval verder strekt
specificatiewaaronderzij heeft verkocht,geldt dat haar verplichtingtot schadevergoeding
dan tot het ter plaatsevan de leveringweder in ontvangstnemen van het betrokkenprodukt en de herleveringovereenkomstigde specificatie.

wordt verstaande prils,welkeop de dag der leveringen ter plaatsewaar kopersopslagtank
3. Onderprijsin de overeenkomst
is gelegengeldt voor gelijkewijze van leveringvan het desbetreffendeprodukt bij hoeveelheden
van de gebruikelijke
omvang aan de categorievan afnemers,waartoe koper geacht moet worden te behoren.
4.

zal Van der Kooy b.v. desniettemingerechtigdzijn de overIngevalleveringtegen een vaste prijs is overeengekomen,
produktdienovereenkomstig
te verhogenof te verlagen,indiende marktsituatie,
eengekomenprijsvan het desbetreffende
nieuw ingesteldekosten, rechtenof belastingenhoe ook genaamd,alsmedebestaandekosten door veranderingen
van
normale omstandighedeneen wijziging rechwaardigen.

5. De metingen weging door of namensVan der Kooy b.v. van de geleverdehoeveelheidzal tussenpartijenbindendzijn.
Koperof diensgemachtigdekan te allentijde bij de metingoÍ weging aanwezigzijn en de metingof weging desgewenst
(doen)controleren.
zullendoor Van der Kooy b.v. zo stipt als in haar vermogenligt worden aangehouden.
6. Overeengekomen
leveringstijden
Terzakevan eventueleafwijkingenzal Van der Kooy b.v. echter nimmer aansprakelijkkunnen worden gesteld. Door
Van der Kooy b.v. kan de order in gedeeltenworden aÍgeleverd.
strekt de verplichtingvan Van der Kooy b.v. in geen geval
7. Wanneerfranco leveringof vrij geleverdis overeengekomen,
gelegen,welke door het transportmiddelvan Van der
verder dan tot de plaats het meest nabij de bestemmingsplaats
Kooy b.v. naar haaroordeelzonderbezwaaren op eigenkrachtkan worden bereikt.Het risicovoor het gekochteprodukt
tussenveívoeris voor koper zodra en voor zover dit, bij leveringper tankautoof per tanklichter,de aansluitkoppeling
middelen de onwangendeinstallatieis gepasseerden bij leveringper spoorwagon,zodra aan koper van de aankomst
van de spoorwagonop het stationvan de plaatsvan bestemmingkennisis gegeven.
In gevalvan afhaalder produktendoor koper met eigentÍansportmiddelaan een depot, is het risicovoor het gekochte
produkt voor koper, zodra het produkt de aansluitkoppeling
tussen de leverendeinstallatieen koperstransportmiddel
is gepasseerd.
8. Bij leveringper tankautois koper gehoudenonverwijldna aankomstgelegenheidte verschaffenom tot lossingover te
gaan. Koper is gehoudende door Van der Kooy b.v. geledenschadete vergoedenvoor elk uur oÍ gedeeltedaarvan,
waarmedede lossing,blijkensopgavevan de chauffeur,onnodigis vertraagd.
L

van aankomst
Bij leveringper spoorwagonis kopergehoudende spoorwagononmiddelijkna onwangstder kennisgeving
te ledigenen terug te zendennaar de installatievan afzending.Koper is gehoudende door Van der Kooy b.v. geleden
schadete vergoedenvoor elk etmaalof gedeeltedaarvan,waarmedede ledigingen/oÍ terugzendingonnodigmocht zijn
vertraagd.Eventueelte heffen staangeldkomt steedsvoor rekeningvan koper.

10. Bil leveringper tanklichtergeldt een lostijdvan 24 uur voor schepen200 tot 500 ton; 36 uur voor schepenvan 500 tot
1000ton; 60 uur voor schepenvan gÍotere tonnage. De lostijdgaat in zodra de schipperzich heeÍt gemeld. B'rjoverschrijdingvan de lostijdis koper gehouden,de door Van der Kooy b.v. geledenschadete vergoedenvoor elk losuuroÍ
gedeeltedaarvan,waarmedede lostijd blijkensopgavevan de schipperis overschreden.
11. De door Van der Kooy b.v. geleverdeproduktenblilvenhet volledigeigendomvan Van der Kooy b.v. totdat zij door of
namenskopergeheelzijn betaald.Vindt vermengingplaatsvan door Van der Kooy b.v. geleverdprodukt met aan koper
van het aanwezigeprodukt
of een derde toebehorendprodukt, dan blijft Van der Kooy b.v. gerechtigdhoeveelheden
terug te nementot het beloopvan de harerzijdsgeleverdeen onbetaaldehoeveelheden.
terzakevan een verrichteleveringoÍ dienst zal door koper zonder
12. Het door koper aan Van der Kooy b.v. verschuldigde
enige korting of compensatieworden voldaanuiterlilkbinnen 30 dagen na factuurdatum.Van der Kooy b.v. behoudt
echter te allen tijde het recht van koper contante betalingenlof binnen een bepaaldetijd voldoendezekerheidstelling
ter nakoming van zijn verplichtingente eisen.
Indien koper, na verzoekvan Van der Kooy b.v., contante betalingweigert oÍ binnen de bepaaldetijd geen zekerheid
op te schorten,dan wel zonderenige
stelt, heeÍtVan der Kooy b.v. het recht de verdereuitvoeringvan de overeenkomst
rechtelijketussenkomstde overeenkomstals ontbondente beschouwen,onverminderdhaar recht op schadevergoeding.
worden verklaard,
Van der Kooy b.v. heeftalsdanhet recht, zoalszij dat ook heeft indienkoper in staatvan faillissement
surséancevan betalingmocht aanvragenof verkrijgen,benevensindien op alle of een gedeeltevan de bezittingenvan
koper beslagmocht worden gelegdof indien koper tot liquidatieof verkoopvan zijn zaak mocht overgaan,al hetgeen
koperaan Van der Kooy b.v. alsdannog verschuldigdis of wordt, terstondop te eisen.Wanneerter inning van de door
koper verschuldigdebedragenkosten moeten worden gemaakt,komen zowel de gerechtelijkeals buiten gerechtelijke
kostenalle geheelten lastevan de koper.TevensbehoudtVan der Kooy b.v. zich het recht voor, bij te late betalingeen
van de Nederlandsche
Bank, in rekeningte brengen.
rente.op dat ogenblikliggend2% boven het promessendisconto
13. De geleverdeproduktenzullenslechtsdienenvoor bestemmingen gebruikhier te landeals in c.q. bij de overeenkomst
is aangegeven.

14. Handeltkoper in strijd met de bepalingenvan de overeenkomst,dan is Van der Kooy b.v. niet verplichtaan koper te
leveren.Ook al handhaaftVan der Kooy b.v. gedurendeenigetijd enige bepalingvan de overeenkomst,niet of niet ten
volle, zo zal zil nietteminsteedsweer stipte nakomingdaarvankunnen verlangen.Voor iedereovertredingvan enige
bepaling van hetzil de overeenkomst, hetzij deze algemene verkoopvoorwaardenof herhaling daarvan alsmede voor
elke dag dat de overtredinglangerdan een dag voortduunverbeurtkoperaan Van der Kooy b.v. een boetevan honderd
gulden,onverminderdhet recht van Van der Kooy b.v. om volledigeschadevergoeding
te eisen.
door éénziidigeopzegging
15 . Van der Kooy b.v. heeft het recht één of meerderevan de met kopeÍ geslotenovereenkomsten
dadelijkof tegen een bil opzeggingaan te geven datum te beëindigen,haar leveringaan koper te staken op te schorten
of te beperken,in welke gevallenVan der Kooy b.v. niet verplichtis de hoeveelheidwelke zij alsdanniet levert, later
indien het bedrïf van koper of de leidingdaarvan
alsnogte leveren,noch gehoudenis tot enigerleischadevergoeding,
wordt gewijzigd of gestaakt: een of meer leiders in het bedrijf of koper zelf buiten staat mocht worden gerekend om
produktwerkzaamte zijn: koper de prijsvoor een onwangenprodukt niet
met vrucht in de handelin het desbetreffende
of tildig aan van der Kooy b.v. voldoet; naar het oordeelvan Van der Kooy b.v. de handelvia koper niet lonend is of
zou zijn; koper enige bepaling van deze overeenkomstovertreedt of de instructiesvan Van deÍ Kooy b.v. niet of tijdig
opvolgt; koper tot liquidatieovergaat,een akkoord aan zijn crediteurenaanbiedt; surséancevan betalingaanvraagt,
failleert,in gijzeling,of onder curatiewordt gesteld,of er beslagop zijn goederenwordt gelegd.
als in de overeenkomst
omschrevengeheeloÍ gedeeltelijk,
16 . Van der Kooy b.v. is gerechtigdhaarrechtenen verplichtingen
tijdelijkof duurzaam,aan een ander over te dragen,die dan contractantin hun plaatszal worden en bevoegdzal zijn
de merken,waaronderVan der Kooy b.v. alsdanmocht verkopendoor anderete vervangen.
voortduurt.Duurt de over17 . Overmachtontheft Van der Kooy b.v. van haar verplichtingen,zolangde overmachtssituatie
de overeenkomstvoorzoveÍnog niet
machtssituatielanger dan 30 dagen dan kan Van der Kooy b.v. desverkiezende
uitgevoerdals vervallenbeschouwen,mits zij koperbinnen30 dagenna het verstrijkenvan de 30 dagengeduurdhebbende
brief in kennisstelt. Onder overmachtwordt naast hetgeende wet
overmachtssituatie
van die keuzeper aangetekende
die de uiwoering
daaronderverstaat,verstaano.a.: de voor Van der Kooy b.v. optredendeindividueleomstandigheden,
van algemeneaard,
der overeenkomstonmogelijkof zeer bezwaarlijkmaken, alsmedebuitengewoneomstandigheden
van de aanvoervan produkten,stagnatievan haarinstallaties,
niet nakoming
die dergelijkegevolgenhebben,belemmering
tengevolgewaarvanVan der Kooy b.v.
door háar toeleveránciers
van verplichtingenen al dergelilkeomstandigheden,
kosten kan voldoen.
haar verplichtingenniet, niet behoorlijk,niet tijdig dan wel alleendoor het makenvan aanzienlijke
en mitsdienzich hoofdzakelijknaastdezeverbindende,maakt
18 . Koper.zoyvelzich persoonlijkals zijn handelsvennootschap
waaronderbegrepenzijn degenen,die de door hem gedreven
zich tevenssterk, dat al zijn eventueelrechtverkrijgenden,
zakengedurendede loop der overeenkomsteventueelgeheelof gedeeltelijkmet hem oÍ zonder hem zullenvoortzetten
of in dezezakenop welke wijze dan ook mochtenworden betrokken,zich tegenoverVan der Kooy b.v. zullengedragen
overeenkomstigde bepalingender overeenkomst.
1 9. Eventuelereclameszullendoor koperschriftelijkmoetenworden ingediendbinnen48 uur na ontvangstvan het produkt.
ontbindingetc. vervallen.
Na het verstrijkenvan deze termijn, zijn alle rechtenvan nakoming,schadevergoeding
van Van der Kooy b.v. aangegaanzijn slechtsharerzijdsgeldig voor zover deze
20. Verbintenissen
door vertegenwoordiger

schriftelijkzijn bevestigddoor Van der Kooy b.v. door daartoebevoegdepersonen.Zolangdeze schriftelijkebevestiging
niet heeÍt plaatsgehad,blijft koper tegenoverVan der Kooy b.v. gebonden,echter niet langer dan acht dagen na het
van Van der Kooy b.v., uitgezonderdvoor overeenkomsten
aangaander overeenkomstmet de vertegenwoordiger
betreffendeproduktenvoor het wegverkeer,waarvoorkoper drie maandengebondenblijÍt.

21. Bij het inwerkingtredenener overeenkomstziin alle vroegergemaakteafsprakenen geslotencontractenvoor hetzelfde
periode
produkt vervallen.Alle overeenkomsten
worden telkensvoor een gelijkeals de oorspronkelijkovereengekomen
stilzwijgendverlengd,tenzij opzeggingminstenszes maandenvoor afloop der lopendeperiodeper aangetekendebrieÍ
door contractantaan Van der Kooy b.v. plaatsheeÍt. Als datum van opzegginggeldt de datum, waarop de betrokken
brieÍ ten postkantore is afgegeven.

22. Bovenstaandevoorwaardengelden voor zover daarvoorniet uitdrukkelijken schriÍtelijkbij bijzondereovereenkomstis
afgeweken.

23. Op de overeenkomstis het Nederlandsrecht van toepassing.Alle kostenvan rechtskundigebijstand,die Van der Kooy

te verlangen,zullenten lastevan koperzijn. Alle geschillen,
b.v. moet makenom van koper nalevingzijnerverplichtingen
welke in verbandmet de overeenkomsttussenkoperen Van der Kooy b.v. mochtenontstaan,zullenaanhangigworden
gemaakt bij de bevoegde rechter te Delft.

