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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN :
HILTO TECHNISCHEHANDELSONDERNEMING BV

blad 1

KvK 29043401

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, Hilto, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te
leveren;
1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan koper, wederpartij van de verkoper, zich bedient, verbinden verkoper niet, dan indien en voor
zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard;
1.3Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins,dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de internationale Kamer van
Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een en ander voor zover deze niet strijdig zijn
met deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Overeenkomst
2.1 Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper binden verkoper niet. Overeenkomsten met koper komen eerst tot stand na
schriftelijke bevestiging door verkoper daarvan
2.2 Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging door verkoper is uitsluitend verkoper's bevestiging verbindend.
2.3 Indien mondeling (waaronder telefonisch ) bij een van de medewerkers van verkoper besteld is, geldt de bestelling eerst dan als verkoper aanvaard
en de overeenkomst als tot stand gekomen, indien verkoper koper niet binnen een na te melden termijn heeft doen weten de bestellingniet, of niet
zoals gedaan, te aanvaarden:
bij levering uit voorraad : binnen 10 dagen na bestelling:
bij levering niet vallende onder a. binnen 4 weken na bestelling.
2.4 Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijke oordeel de financiele toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of
zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien deze
vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar verkoper's redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door een
enkele schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd verkoper's recht op schadevergoeding, indien daartoe
termen zijn, en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
2.5 Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden
verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen
gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te
ontbinden.Onder overmacht zal ondermeer steeds zijn inbegrepen:
bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elk aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
vertraagde ofte late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen:
vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringenvan elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper ofverkoper's bedrijf naar
koper wordt bemoeilijkt of belemmerd:
import,- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.:
2.6 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.7 De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.8 Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) is verkoper niet aansprakelijk.
Levertijd
3.1 Levertijden, al dan niet uitdrukkelijk is vermeld, gelden slechts bij benadering. Vervroegde levering is ten alle tijden toegestaan. Het is Hilto
toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Hilto bevoegd elk gedeeltelijk afzonderlijk te faktureren.
Garantie, reclame en aansprakelijkheid
4.1 koper dient het geleverde na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele reclames moeten
schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het
geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk dooi koper aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkoming te bevatten, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren.
Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van vervaluiterlijk 1 jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. 4.2 kwaliteitseisen of
kwaliteitsnonnen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
43 De garantieverplichting van verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk
overeengekomen kwaliteitsnonnen.
4.4 Indien de reclame van koper met inachtneming van het hierboven bepaalde, gegrond is, heeft koper de keuze tussen herlevering of- voor
zoverkoper daarin ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling van de koper toerekenbaar tekort schiet - gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding
van de overeenkomst. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van de verkoper te houden.
4.5 De eventuele garantie van verkoper geldt niet,indien;
en zolang de koper in verzuim is:
de zaken aan abnomàle omstandigheden zijn blootgesteld , dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld:
de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
Verkoper niet binnen tien werkdagenna ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken:
Een jaar na de levering is verstreken.
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4.6 verkoper garandeert niet en wordt nimmer gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper
het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

4.7 Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is verkoper's verantwoordelijkheid en/of
aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkoper's leverancier jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.Deze bepaling vind
alleen toepassing voor zover die toepassing voor koper gunstiger is dan toepassing van het onder4.4 en 4.6 bepaalde.
4.8 behoudens wat betreft de in dit artikel bedoelde eventuele garantieverplichting, is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door
verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige derde met betrekking tot enige
leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of her gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werlczaamheden of
adviezen.
Vervoer
5.1 Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en vervoer zulks aan koper heeft
medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht de zaken voor rekening en risico
van koper op te steal) , respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te facturenen zonder dat daarna betaling ken worden geweigerd wegens nog
niet pleats gehad hebbende afname. Vermelde zaken tot 14 dagen worden opgeslagen. Na deze termijn is de verkoper gerechtigd de zaken aan een
derde te verkopen of anderszins erover te beschikken.
5.2 De koper is, zodra het vervoermiddel dear is aangekomen, tot de snelst mogelijke tossing verplicht Bij niet nakoming van deze verplichting is het
onder 5.1 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5.3 Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet aan het bepaalde onder art.2 sub 5 5.4 Door verkoper te
leveren zaken reizen voor rekening en voor risico van koper, tenzij uitdrukkelijk enders is overeengekomen.
Betaling
6.1 elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto content en zonder dat de koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk
overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
62 koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de sub 1
bedoelde termijn indien geen volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of
faillissement of schuldsaneringsregeling is aanvaard c.q. is uitgesproken.
6.3 In het geval bedoeld in het voorgaande lid, is koper aan verkoper tot de dag der voldoening mute verschuldigd over hetgeen onbetaald is
gebleven, naar een rentevoet van 3% boven de in Nederland geldende wettelijke rente.
6.4 Verkoper er gerechtigd om, ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen, alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen
strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.
Eigendomsbehoud
6.5 Indien wij tot vordering overgaan, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste komen van de koper,
waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van €
150,00,onverminderd het recht op schadevergoeding.
7.1 elle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit of
samenhangend met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, voldaan heeft. Totdat tijdstip is kopergehouden de door
verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geindentificeerd als verkoper's eigendom te bewaren.
72 Het eigendomsvoorbehoud laat her recht van koper om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen aismede
zijn recht om de zaken te verwerken, onverlet, zolang verkoper geen gebruik maakt van zijn recht deze rechten van koper op te zeggen wegens nietnakoming door koper van zijn verplichtingen jegens verkoper
Geschillen
8.1 Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn
opgemaakt in een andere teal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
8.2 Aile geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens
rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel te Rotterdam. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U op aanvraag
zonder kosten toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

