De Groot Grootverbruik B.V. Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De Groot Grootverbruik B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Vrij-Harnasch 122,
2635 BZ Den Hoorn, hierna te noemen: “De Groot”: de gebruiker van deze Algemene
Voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van zaken.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en voor iedere
overeenkomst tussen De Groot en de opdrachtgever, tenzij door De Groot schriftelijk
anders aangegeven.
2. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door
De Groot zijn aanvaard.
Artikel 3 Aanbiedingen
1. De door De Groot gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij eventuele aanvrage
verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan De Groot mag uitgaan.
De inhoud van folders, brochures etc. binden De Groot niet, tenzij in de overeenkomst
daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
2. De overeenkomst komt eerst tot stand indien de opdracht door De Groot schriftelijk is
bevestigd of wanneer daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven.
Artikel 4 Prijzen
1. Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en eventuele andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
2. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen overeenkomstig de laatste uitgegeven
prijslijst van De Groot.
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3. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale- en fiscale lasten,
invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van de aanbieding. Indien
deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen,
vervoerskosten, lonen, verzekeringspremies, sociale- en fiscale lasten, invoerrechten
en/of valutakoersen e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan
is De Groot gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
4. De Groot is gerechtigd voor de uitvoering van de door opdrachtgever aan De Groot
opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de
opdrachtgever zullen worden doorberekend conform een te verstrekken prijsopgave.
5. De Groot heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde artikelen slechts in
bepaalde minimumhoeveelheden worden geleverd.
Artikel 5 Betaling
1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder enige
korting of verrekening, door storting op de bank- of girorekening van De Groot, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder verdere
ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is met ingang van de datum waarop de
betalingstermijn is verlopen een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand.
3. Is de opdrachtgever in verzuim is De Groot gerechtigd om alle werkzaamheden op te
schorten, ook indien een vaste oplevering is overeengekomen.

4. Is de opdrachtgever in verzuim met een of meer van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en binnen rechte voor rekening van
de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in verzuim is aan zijn betalingsverplichtingen
te voldoen en De Groot rechtsmaatregelen ter verkrijging van betaling neemt, dan
verbeurt de opdrachtgever tevens een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag, dit met een minimum van
€ 50,00.
5. De Groot behoudt zich het recht voor om –indien de kredietwaardigheid van
opdrachtgever daartoe aanleiding geeft- nadere zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichting van de opdrachtgever te verlangen, bij gebreke waarvan De Groot
de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien de opdrachtgever niet binnen
zeven dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning aan het verzoek gevolg
heeft gegeven, worden alle verplichtingen direct opeisbaar.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van De Groot onmiddellijk opeisbaar. Indien De Groot
het faillissement aanvraagt is opdrachtgever tevens de dan gemaakte kosten verschuldigd.
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Artikel 6 Levering/ uitvoering van de overeenkomst
1. Levering geschiedt af magazijn/ af fabriek, ter keuze van De Groot.
2. Een overeengekomen levertermijn is nimmer te beschouwen als fatale datum, tenzij
een bepaalde levertermijn door De Groot schriftelijk als zijnde fataal is gegarandeerd. Bij
niet-tijdige levering dient De Groot derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en
haar een laatste termijn voor levering te worden gegund.
3. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze
aan hem ter beschikking worden gesteld.
4. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden
opgeslagen voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5. Het is De Groot toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet
indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien in gedeelten worden
geleverd, is De Groot bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7 Emballage
1. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en uitsluitend teruggenomen
in het kader van vervolgleveranties. Eventuele retourzendingen dienen in originele
verpakking op een door De Groot nader te bepalen adres te worden aangeleverd.
2. Leenemballage wordt tegen kostprijs bij opdrachtgever in rekening gebracht, indien zij
niet binnen 30 dagen na factuurdatum vrachtvrij in goede staat aan De Groot wordt
geretourneerd.
Artikel 8 Transport
1. Verzending van de door opdrachtgever gekochte zaken geschiedt voor rekening en
risico van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 9 Risico-overgang, eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Zodra de zaken door De Groot zijn geleverd (d.w.z. aan de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld) zijn zij voor risico van opdrachtgever.
2. Alle door De Groot geleverde zaken blijven eigendom van De Groot totdat de
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens De Groot heeft voldaan. De
opdrachtgever is, zolang hij aan bovenstaande verplichtingen niet heeft voldaan, niet
gerechtigd de door De Groot geleverde zaken anders dan in het kader van de normale
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bedrijfsvoering te vervreemden, te verpanden, te verhuren of anderszins in gebruik te

geven, tenzij De Groot daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk toestemming
heeft verleend.
3. Opdrachtgever is verplicht, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings – en waterschade en tegen diefstal.
Artikel 10 Reclame
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de
order, hoeveelheid en gebreken.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd of is er te weinig of teveel
geleverd, dan dient de opdrachtgever dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te
melden. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk te melden.
3. In geval van reclame worden door De Groot geleverde zaken uitsluitend retour
genomen nadat De Groot er schriftelijk mee heeft ingestemd; geretourneerde zaken
moeten fabrieksnieuw zijn, dat wil zeggen onbeschadigd en in de originele verpakking.
De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
4. De opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie geen beroep doen, indien hij de
geleverde zaken reeds heeft gemonteerd/verwerkt.
5. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en
afname van gedane bestellingen bestaan.
Artikel 11 Garantie
1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken
geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Gebreken ontstaan door foutieve montage, overbelasting, ongeschikt smeermateriaal,
normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist
onderhoud blijven buiten elke schriftelijk overeengekomen garantie.
3. Bij ondeugdelijke levering heeft De Groot het recht om tegen teruggave van de
ondeugdelijk zaak de opdracht volledig te crediteren of tot herleving van een opdracht
over te gaan. Opdrachtgever dient te allen tijde De Groot de gelegenheid te bieden een
eventueel gebrek te herstellen.
4. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie worden vervangen, worden
eigendom van De Groot.
5

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van De Groot geldt het navolgende, tenzij
dwingendrechtelijke wetsbepalingen anders meebrengen.
2. De Groot is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van De Groot.
Voor tekortkomingen van eigen leveranciers en derden is De Groot uitdrukkelijk niet
aansprakelijk.
3. De aansprakelijkheid van De Groot is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval door de verzekeraars van De Groot wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat De
Groot daadwerkelijk op derden kan verhalen.
4. Indien er geen verzekering bestaat dan wel indien de verzekering geen dekking biedt of
niet tot uitkering overgaat en/of De Groot niet daadwerkelijk een hoger bedrag op een
derde kan verhalen, is de aansprakelijkheid van De Groot beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag.
5. Geheel niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en/of indirecte
schade.
6. De opdrachtgever vrijwaart De Groot tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van

derden, met inbegrip van werknemers van de opdrachtgever of van diens opdrachtgever,
die stellen schade te hebben geleden door een zaak die De Groot aan of in opdracht van
de opdrachtgever hebben geleverd.
Artikel 13 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan grove opzet
of schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Indien De Groot wegens overmacht zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk kan
nakomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
Artikel 14 Ontbinding
1. Ontbinding is, behoudens de hieronder sub 2 t/m 4 genoemde gevallen, niet mogelijk.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en
rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden bij aangetekende brief, indien de wederpartij een of meer van haar in
deze Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is
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aan haar verplichtingen te voldoen nadat haar per aangetekende brief daarvoor een
redelijke termijn is aangezegd.
3. Een overeenkomst kan door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding
worden ontbonden, tenzij De Groot de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert na een
termijn van 21 dagen na afloop van de overeengekomen levertermijn. Ontbinding is
niettemin slechts toegestaan voor zover van de opdrachtgever de instandhouding van de
overeenkomst niet in redelijkheid kan worden gevergd. Ontbinding is niet mogelijk,
indien De Groot vanwege vertraging bij eigen leveranciers de opgegeven levertermijn
niet kan naleven.
4. De Groot is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien voor de
opdrachtgever faillissement, surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend,
indien de opdrachtgever valt onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
of indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende
zaken van opdrachtgever.
Artikel 15 Toepasselijk recht
1. Op elk geschil tussen De Groot en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 16 Forumkeuze
1. De rechter van de vestigingsplaats van De Groot is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen.
Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 27052623 ten kantore
van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

