1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden geldt voor iedere aanbieding en door ons gesloten
overeenkomst, tenzij en voorzover uit onze schriftelijke orderbevestiging anders
blijkt. De algemene voorwaarden van Bax Chemicals Export Overseas BV zijn
gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel NoordwestHolland te Alkmaar.
In deze algemene voorwaarden wordt Bax Chemicals Export Overseas BV
aangeduid als “verkoper” en de andere partij als “koper”. Inkoopcondities van koper
zijn nimmer van toepassing, tenzij en voorzover uit verkopers orderbevestiging
anders blijkt.
2. OFFERTES & ORDERS
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk van verkopers kant zijn
bevestigd per brief, fax of email.
Bij gebreke van de zodanige bevestiging wordt de overeenkomst geacht tot stand te
zijn gekomen door en bij gelegenheid van feitelijke uitvoering onzerzijds.
Verkoper zal zich zoveel mogelijk houden aan de in de zodanige bevestiging
genoemde levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
3. PRIJZEN
Al onze prijzen zijn netto prijzen, exclusief de op het ogenblik van het afsluiten der
overeenkomst geldende omzetbelasting en exclusief de kosten van emballage, tenzij
iets anders is overeengekomen. Tussentijdse invoering of verhoging van
invoerrechten en belastingen etc., zijn voor rekening van de koper. De opgegeven
prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van
deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de
levering wordt verhoogd heeft verkoper het recht die verhogingen in alle redelijkheid
door te berekenen.
4. RISICO, (AF)LEVERING INGEVAL VAN VERKOOP
a. Het risico voor de goederen gaat van verkoper over op de koper in overeenstemming
met de overeengekomen leveringscondities welke vermeld zijn in de laatste editie
van de “Incoterms” gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.
b. Verkoper heeft aan zijn afleveringsverplichting voldaan :
I. op het moment waarop de goederen worden aangeboden op het overeengekomen afleveringsadres;
II. indien is overeengekomen dat de goederen worden afgehaald, op het moment
waarop de goederen voor afhaling gereed liggen.
c. Verkoper behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Deze leveringen
worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. De koper is
verplicht de goederen op het moment van de aflevering in ontvangst te nemen. Alle
kosten en schade die voor verkoper ontstaan wegens weigering van ontvangst door
de koper van (een gedeelte van) de door haar bestelde goederen, zijn voor rekening
van de koper, kosten van opslag daaronder begrepen.

Algemene voorwaarden Bax Export Overseas BV
16 september 2010 versie 1

1

d. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen.De overeengekomen levertijd is slechts een benadering. Deze
levertijd geldt niet als uiterste termijn, zodat verkoper gerechtigd is omstreeks de
overeengekomen levertijd te leveren.
e. Ingeval van inkoop of het betrekken van diensten door verkoper worden door
verkoper met de wederpartij uniforme levertijden bedongen. Deze levertijden gelden
als fatale termijnen.
5. EMBALLAGE
Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen.
6. TRANSPORTMIDDELEN
De koper zal het transportmateriaal, dat door verkoper is ingezet, dadelijk lossen en
vrijgeven, zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging voor verkoper
ontstaan en zal aan alle instructies voldoen, die verkoper mocht geven voor het
retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen hieraan is de koper gehouden tot
vergoeding van de door vertraging ontstane schade. Het lossen van
transportmateriaal dient onder toezicht en aanwezigheid van de koper te geschieden.
7. BETALING
a. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder
enige korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. Is geen betalingstermijn uitdrukkelijk overeengekomen, dan moet binnen veertien
dagen na faktuurdatum worden betaald.
c. Koper zal door het verstrijken van de termijn waar binnen hij had moeten betalen,
jegens verkoper van rechtswege in verzuim en gebreke zijn, derhalve zonder dat
sommatie of ingebrekestelling vereist zijn. Verkoper zal nimmer geacht worden van
zijn rechten uit deze bepaling afstand te hebben gedaan, indien hij nochtans een
sommatie tot koper richt.
d. Ingeval van verzuim bestaande in niet tijdige betaling als voormeld, is koper aan
verkoper een boete verschuldigd van 12.5 % van het betreffende factuurbedrag of
het niet betaalde gedeelte daarvan, welke boete door het enkele intreden van het
verzuim opeisbaar is.
e. Voorts is koper van de dag af waarop hij jegens verkoper in verzuim is tot aan de
dag van de algehele voldoening, de over die periode geldende wettelijke rente over
de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, verschuldigd.
f.

Verkoper is bevoegd ontvangen betalingen allereerst toe te rekenen aan de boete
bedoeld onder d. en vervolgens aan de rente ingevolge de onderhavige bepaling
verschuldigd en daarna aan het openstaande bedrag.

Algemene voorwaarden Bax Export Overseas BV
16 september 2010 versie 1

2

g. Alle geleverde zaken blijven onverminderd eigendom van verkoper totdat de koper
aan alle verplichtingen die krachtens de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden op hem rusten, ook die tot het voldoen van de in dit artikel voorziene
bedragen voor boete en rente, geheel voldaan heeft. Indien koper niettemin binnen
het kader van zijn onderneming over het eigendom van verkoper wil beschikken, kan
hij zulks rechtsgeldig doen tegen gelijktijdige voldoening aan verkoper van al het
verschuldigde , dan wel krachtens door koper verzochtte, voorafgaande schriftelijke
toestemming van verkoper. Verkoper is ten alle tijden gerechtigd, als voor zoveel
nodig krachtens deze voorwaarden daartoe onherroepelijk door koper gemachtigd,
om zijn eigendom te inspecteren en/of tot zich te nemen, ook al bevindt zich het op
of in een terrein of gebouw dat bij koper in gebruik is.
8. GARANTIE EN RECLAME
a. Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, behandeling in de
ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en de eigenschappen in het algemeen van
de zaken binden verkoper slechts indien zij schriftelijk zijn gedaan en met de
onmiskenbare bedoeling een garantie te geven.
b. Mededelingen van de producten met betrekking tot het onder a bedoelde, al dan niet
via verkoper, aan koper, binden verkoper niet, tenzij verkoper uitdrukkelijk kenbaar
heeft gemaakt genoemde mededelingen voor haar rekening te nemen, blijvende dan
ook het onder a bepaalde eveneens van toepassing.
c. Onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot de termijn waarbinnen
gereclameerd kan worden, is koper in alle gevallen verplicht de hem geleverde
zaken te controleren alvorens deze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen of
door te leveren. In geval van levering in bulk dient koper de zaken te controleren
alvorens deze worden overgeladen in reservoir.
d. Onder de controleplicht is in deze bepaling mede begrepen de controle van de
verpakking van het geleverde, het gewicht van die verpakking, indien van belang,
daaronder begrepen.
e. Reclames van koper dienen op straffe van verval van kopers recht, niet later dan
acht dagen na aankomst op de door koper opgegeven bestemming of bij gebreke
van zodanige opgave niet later dan acht dagen in gebruikneming, toepassing of
doorlevering der zaken of, indien de zaken wegens vrees voor bederf niet direct
gecontroleerd kunnen worden, onmiddelijk na controle der zaken schriftelijk, en waar
van toepassing, vergezeld van een monster bij verkoper te worden ingediend.
f.

Reclames van koper moet gegrond zijn op de kwaliteit, de toestand of de
hoeveelheid der zaken op het moment van verlaten van de fabriek of het magazijn.
Ingebruikneming of doorverkoop van zaken geldt in alle gevallen als acceptatie.

g. Indien een reclame gegrond is op een garantie als hierboven onder letters a. en b.
van dit artikel bedoeld, moet (in zoverre) in afwijking van het onder e. bepaalde, de
reclame in elk geval binnen de garantietermijn niet in de overeenkomst met zovele
woorden vermeld is, geldt een garantie voor de duur van zes maanden, te rekenen
vanaf het moment van verlaten van de fabriek of het magazijn.
h. Ook in geval bedoeld onder letter f. geldt ingebruikneming of doorverkoop der zaken
als acceptatie en doet ingebruikneming, toepassing of doorverkoop elk recht van
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koper tot reclame respectievelijk bezwaar tegen het geleverde, verloren gaan. Bij
levering in bulk geldt het doen overladen in reservoir als acceptatie.
i.

Indien van reclames de gegrondheid is vastgesteld, zal verkoper een redelijke
prijsreduktie toekennen of tegen terugzending van de desbetreffende zaken,
voozover mogelijk, voor herlevering op verkopers kosten zorgdragen.

j.

Eventuele retourzending van zaken mag slechts na schriftelijke goedkeuring van
verkoper plaatsvinden. De verkoper zal nooit verplicht zijn meer dan de
factuurwaarde van de desbetreffende zaken te vergoeden. Het bij verzending
geconstateerde gewicht is voor beiden partijen bindend. Er zal geen vergoeding
worden gegeven voor gewichtsverlies ten gevolge van goederen-resten die in het
vervoermiddel of de emballage achterblijven.

k. Elke vordering van koper terzake van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de verkoper, die tot ontbinding der overeenkomst en die uit
onrechtmatige daad daaronder begrepen, is uitgesloten, behalve indien en voorzover
de vordering strekt tot nakoming van de aan de koper in de voorgaande leden van dit
artikel verleende rechten.
9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld
aan verkopers zijde, is alle aansprakelijkheid van de verkoper voor schade
tengevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden,
zowel bij de koper als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten. Behoudens opzet of grove
schuld is de verkoper evenmin aansprakelijk voor personeel, dan wel van personen
die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
Behoudens uitdrukkelijke bevestiging is de verkoper op geen enkele wijze gebonden
aan afspraken met ondergeschikte leden van de directie van de verkoper.
10. OVERMACHT
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit overmacht. Als overmacht
wordt beschouwd: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, revolutie,
staking, inbeslagneming, onderbreking der produktie, gebrek aan grondstoffen, half
fabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke
blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en
iedere andere omstandigheid die de verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen
voorzien. Als er sprake is van overmacht is de verkoper bevoegd de overeenkomst,
voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren of de termijn van aflevering te verlengen
zolang de overmacht voortduurt.
11. ONTBINDING
Indien de koper een verplichting uit enige met verkoper gesloten overeenkomst:
I. niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
II. de koper in staat van faillissement wordt verklaard;
III. de koper haar eigen faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
IV. de koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot
liquidatie alsmede wanneer op haar vermogen geheel of gedeeltelijk beslag
wordt gelegd;
is verkoper gerechtigd elke overeenkomst met de wederpartij zonder gerechtelijke
tussenkomst terstond te ontbinden, onverminderd de rechten die verkoper aan deze
voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de wederpartij kan ontlenen, het recht op
(volledige) schadevergoeding daaronder begrepen.
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12. ZEKERHEIDSTELLING
De koper is verplicht om, op eerste daartoe strekkend verzoek van verkoper,
genoegzame zekerheid te verstrekken ter zake de vordering die verkoper op de
wederpartij heeft door middel van een onherroepelijke bankgarantie dan wel door
middel van het verlenen van een daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.
Zolang de wederpartij daaraan niet zal hebben voldaan, is verkoper gerechtigd
nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.
13. TOEPASSELIJKHEID RECHT/GESCHILLEN
Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing. Eventuele uit overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen voor
zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van
iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van
onze plaats van vestiging.
14. INCONSISTENTIE TUSSEN NEDERLANDSE TEKST EN VERTALING
Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse
taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.
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