ALGEMENE VOORWAARDEN WITTEBURG BOUWPRODUCTEN B.V.
Indien en voor zover voor een of meerdere bepaalde producten in bijlage bij deze
algemene voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de
bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de algemene
voorwaarden. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverkort van
kracht.
1.
Definities
a. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
b. Verkoper: Witteburg Bouwproducten B.V., gevestigd te Heerjansdam.
c. Koper: de wederpartij van verkoper, handelend in de uitoefening van diens beroep
of bedrijf.
d. Producten: de door verkoper verkochte en/of geleverde zaken.
2.
Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle
door of namens verkoper gesloten overeenkomsten of door of namens verkoper
verrichte handelingen. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene
voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk
door verkoper aan koper zijn bevestigd. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of
aanvullingen blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van
toepassing. Indien bij nadere schriftelijke overeenkomst is afgeweken van deze
algemene voorwaarden, dan is deze afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
b. Algemene voorwaarden van (potentiële) kopers zijn niet toepasselijk, ook niet
naast de onderhavige algemene voorwaarden. Hierbij wordt mogelijke
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van (potentiële) kopers uitdrukkelijk
uitgesloten.
3.
Totstandkoming overeenkomst
a. Alle offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten van verkoper zijn vrijblijvend
en herroepelijk, zelfs als een vaste termijn voor aanvaarding is genoemd, tenzij in
de offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten zelf uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
b. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order door koper en
een schriftelijke bevestiging door verkoper of, indien zodanige bevestiging
achterwege blijft, door aanvang met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst
door verkoper.
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c. De schriftelijke bevestiging door verkoper wordt als een juiste en volledige
weergave van de inhoud van de overeenkomst met koper beschouwd. Indien
koper niet binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging de
juistheid van de schriftelijke bevestiging betwist, dan staat de inhoud van de
overeenkomst conform de schriftelijke bevestiging vast. De betwisting door koper
dient schriftelijk te geschieden. Verkoper behoudt zich het recht voor om nadien
kennelijke schrijffouten te verbeteren.
4.
Prijzen
a. Alle prijzen en prijsopgaven van verkoper zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is
vermeld.
b. Indien tussen de datum van aanbod en die van sluiten van de overeenkomst, ook
indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of indien tussen de datum van
sluiten van de overeenkomst en die van de uitvoering daarvan prijsverhogingen
mochten optreden door oorzaken buiten de macht van verkoper, waaronder
begrepen doch niet uitsluitend stijging van materiaalprijzen, productiekosten, inen uitvoerrechten, belastingen koersen van buitenlandse valuta en
transportkosten, behoudt verkoper zich het recht voor een dergelijke verhoging
aan koper door te berekenen. De in dit artikel bedoelde prijsverhogingen geven
koper niet het recht de overeenkomst met verkoper te ontbinden of op te zeggen.
5.
Levertijd
a. De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch kan
alleen worden beschouwd als een streefdatum/streefperiode en niet als fatale
termijn. Verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor.
b. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele
overschrijding van de begrote levertijd.
c. Wegens overschrijding van de levertijd kan koper de order niet annuleren of de
ontvangst en/of betaling van de producten weigeren.
6.
Levering en risico
a. Verkoper is gerechtigd het product in termijnen en/of in gedeelten te leveren.
b. Indien franco levering is overeengekomen, geschiedt het vervoer van de
producten voor rekening en risico van verkoper. Eventuele additionele
vervoerskosten komen voor rekening van koper.
c. Indien geen franco levering is overeenkomen, geschiedt het vervoer van de
producten voor rekening en risico van koper. De keuze van het vervoermiddel
berust bij verkoper. Indien de koper levering per vaartuig wenst, dient de koper dat
bij het aangaan van de overeenkomst te bedingen.
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d. Bij levering franco werk of op of voor de wal behoeft verkoper de producten niet
verder te vervoeren dan tot waar het vervoermiddel over een behoorlijk berijdbaar
terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan
komen.
e. Verkoper en koper kunnen overeenkomen dat levering van het product op afroep
geschiedt. De tijdstippen van levering worden door verkoper in overleg met de
koper vastgesteld. Indien geen termijnen voor afroepen zijn overeengekomen en
indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst niet alle zaken
zijn afgeroepen, is verkoper bevoegd koper te sommeren om binnen drie
werkdagen een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen. De door
koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, te rekenen vanaf de
datum van verzending van de sommatie, niet overschrijden. Koper is verplicht om
aan de sommatie gevolg te geven en om de afgesproken afroeptermijnen na te
komen, bij gebreke waarvan verkoper bevoegd is om naar keuze van verkoper de
producten voor rekening en risico van koper op te slaan, de gesloten
overeenkomst te ontbinden en om schadevergoeding te vorderen.
f. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor
de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen
en vergunningen. Koper dient ervoor zorg te dragen en staat ervoor in dat de
losplaats voldoet aan de geldende veiligheidseisen- en normen. Koper is
verantwoordelijk voor een veilig bereik van de losplaats en het meldpunt. Lokale
veiligheidsinstructies dienen duidelijk visueel ter plekke voor chauffeur en/of
schipper zichtbaar en leesbaar te zijn.
g. Producten zijn voor risico van koper vanaf het tijdstip van aflevering.
h. Levering geschiedt steeds op voer- of vaartuig. Koper is verplicht de producten op
voer-of vaartuig in ontvangst te nemen. Koper zorgt voor lossing van de
producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Is koper in gebreke met
lossing van de producten, dan zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening
van koper zijn.
i. Koper stelt voor het leveren van onverpakt cement een silo ter beschikking. De
silo dient ingericht te zijn conform geldende en gangbare eisen en aanbevelingen.
Het onderhoud en inspectie van de silo dient aantoonbaar uitgevoerd te zijn.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ondeugdelijkheid van de silo.
j. Indien vervoer door of namens koper is overeengekomen, is verkoper gerechtigd
de door of namens koper gestelde vervoermiddelen, vervoermateriaal of
hulpmiddelen te weigeren indien deze naar het oordeel van verkoper niet
deugdelijk zijn voor het vervoer van de producten. Aan een weigering of nietweigering door verkoper kan koper geen rechten of weren ontlenen. Verkoper is
niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het
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vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en verwezenlijking van de risico’s die
op het vervoer van toepassing zijn.
k. Indien koper levering weigert, wordt de dag waarop de koper de levering weigert in
ontvangst te nemen als de dag van levering aangemerkt. Onder het weigeren van
een levering wordt tevens verstaan de situatie waarin de verkoper het product
voor levering heeft aangeboden, maar levering om welke reden dan ook niet
mogelijk blijkt te zijn. In het geval de koper geheel of gedeeltelijk een levering
weigert, is koper aansprakelijk voor alle schade die verkoper lijdt als gevolg van
deze weigering, daaronder begrepen doch niet uitsluitend, opslagkosten,
transportkosten, personeelskosten, loskosten, opruimingskosten en kosten met
betrekking tot het breken van puin.
l. Indien de koper binnen 96 uur de dag en/of het tijdstip van een levering (al dan
niet op afroep) verplaatst, is de koper voor alle uit deze wijziging voorvloeiende
kosten en schade aansprakelijk.
m.Indien het transport op de plaats van het werk en het lossen meer tijd vergt dan
overeenkomen en/of meer dan redelijk is, komen de additionele kosten voor
rekening van koper.
7.
Hoeveelheid, hoedanigheid, keuring en klachtplicht
a. Koper is gehouden om de geleverde producten onmiddellijk bij aankomst op de
plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en
hoedanigheid. Hieronder wordt onder meer begrepen het verwijderen van de
verpakking. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen
hoeveelheid en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het
claimen van deze schade op de vrachtbrief te worden vermeld en tevens binnen
24 uur na (af)levering door koper schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
b. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen, kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in
overeenstemming met wat in de handel van het betreffende product normaal en
gebruikelijk is.
c. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid schriftelijk is overeengekomen dat
deze volgens een monster of model zal zijn, dan geldt dat monster of model ter
vaststelling van de doorsneehoedanigheid van de producten.
d. Koper heeft het recht de producten op zijn kosten te laten keuren.
e. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlakte
structuur heeft koper niet het recht om af te keuren.
f. Het recht van koper om zich erop te beroepen dat de producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van aflevering zichtbare
tekortkomingen indien de koper niet binnen 2 werkdagen nadat hij de tekortkoming
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redelijkerwijs had kunnen ontdekken verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte
stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten
waarbij de tekortkoming werd geconstateerd. Ter zake van gebreken die na
verloop van 1 jaar na levering van de producten of diensten worden ontdekt, kan
niet meer worden gereclameerd.
g. De rechten van de koper als hiervoor bedoeld vervallen in elk geval na verwerking
van de geleverde producten, althans na invoering van de geleverde producten in
het verwerkingsproces.
h. Indien koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden,
geeft hem zulks niet het recht om betaling op te schorten.
8.
Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van verkoper, als in deze algemene voorwaarden bedoeld,
alsook iedere andere aansprakelijkheid voortvloeiende uit andere feiten of
omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde,
danwel herlevering van soortgelijke producten, zulks ter keuze van verkoper en
voor zover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van
welke aard dan ook, die de koper, diens personeel of andere hulppersonen, of een
derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de
door verkoper geleverde producten of verrichte diensten, danwel het ondeugdelijk
zijn van de door verkoper geleverde producten. Evenmin is verkoper aansprakelijk
voor kosten en schade die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen
van personen in dienst van verkoper en/of personen die door verkoper worden
ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Verkoper is tevens niet
aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of niet volledige
levering van de betreffende producten.
c. Onder directe schade worden onder meer begrepen de kosten van het opruimen,
uitbouwen, wegnemen of blootleggen van de door verkoper geleverde producten
en de kosten voor het weer inbouwen, opbouwen of aanbrengen van opnieuw
geleverde producten.
d. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen: gederfde winst, schade door
bedrijfsstagnatie, vertraging in de bouw, verlies van orders en bewerkingskosten.
e. Koper vrijwaart verkoper, diens werknemers en degenen die betrokken zijn bij het
uitvoeren van de overeenkomst, waaronder begrepen derden die door verkoper
zijn ingeschakeld, tegen aanspraken van derden, ongeacht de reden, die op
enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan.
Koper zal alle schade en kosten van verkoper en door hem ingeschakelde derden
verband houdende met de aansprakelijkheid volledig vergoeden, behoudens
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indien en voor zover deze schade ingevolge de overeenkomst inclusief de
algemene voorwaarden voor rekening van verkoper komt.
f. Indien koper meent dat verkoper aansprakelijk is, dan moet koper de schade
binnen 2 werkdagen nadat hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had
moeten ontdekken schriftelijk aan verkoper melden, bij gebreke van verval van alle
rechten. Koper dient verkoper op diens verzoek in de gelegenheid stellen de
oorzaak, aard en omvang van de schade te (laten) onderzoeken. Alle aanspraken
van koper ter zake van schade vervallen uiterlijk 1 jaar na aflevering van de
betrokken producten en/of diensten.
9. Overmacht
a. Verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die het gevolg is van
overmacht. In het geval van overmacht worden de verplichtingen van verkoper
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt
verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming, geheel of gedeeltelijk, van zijn verplichtingen jegens koper wordt
verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming in
redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd. Verkoper is in geval van
overmacht niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. Verkoper
stelt koper zo spoedig mogelijk op de hoogte indien zich één of meer
overmachtssituaties voordoen.
b. Onder overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar,
mobilisatie, staat van beleg, epidemie, quarantaine, vorst, ijsgang, overstroming,
gladheid, mist, storm, brand ontploffing, belemmering en/of stremming van
vervoerswegen te land en/of te water, te hoge of te lage waterstanden, gebrek aan
geschikte
vervoersmiddelen,
vervoersverbod,
georganiseerde
en
ongeorganiseerde werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting van of gebrek van
arbeidskrachten, het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk presteren door derden,
waaronder toelevering door derden, belemmeringen die worden veroorzaakt door
overheidsmaatregelen,
storingen
in
de
energievoorzieningen
of
communicatieverbindingen en dergelijke, zulks ongeacht of de desbetreffende
omstandigheid op enig moment was te voorzien.
c. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verplichtingen
had moeten nakomen.
10. Eigendomsvoorbehoud
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a. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas
over op koper nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens de overeenkomst
afgeleverde of af te leveren producten aan verkoper verschuldigd is of zal worden,
volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom te vermeerderen
met eventuele ingevolge de overeenkomst of algemene voorwaarden
verschuldigde additionele kosten en eventuele vorderingen van verkoper op koper
wegens tekortschieten door koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens
verkoper.
b. Voordat de eigendom van de producten op koper is overgegaan, is koper niet
gerechtigd de producten aan derden te verkopen, te vervreemden, verpanden of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren met een beperkt
zekerheidsrecht.
c. Indien koper alle toekomstige aan hem te leveren producten op voorhand heeft
verpand aan een derde middels een stil pandrecht, dan dient koper dat
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan verkoper schriftelijk te
melden. In geval de melding door koper achterwege is gelaten, verbeurt koper aan
verkoper een onmiddellijk opeisbare boete van tienmaal het factuurbedrag
inclusief B.T.W., onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van zijn
schade.
d. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten
zorgvuldig te bewaren, als eigendom van verkoper te identificeren en
geïdentificeerd te houden en deze te verzekeren tegen de in de branche
gebruikelijke risico’s. Op eerste verzoek van verkoper zal koper aan verkoper een
afschrift van een relevante verzekeringspolis verstrekken. Op eerste verzoek van
verkoper daartoe zal koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit
verband cederen aan verkoper.
e. Indien en zo lang verkoper eigenaar van de producten is, zal koper alle relevante
omstandigheden, gebeurtenissen en aanspraken betreffende de producten
schriftelijk mededelen aan verkoper.
f. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal koper
onmiddellijk de beslaglegger, de bewindvoerder of de curator wijzen op de
(eigendoms)rechten van verkoper.
g. Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper
tekortschiet of verkoper gronden heeft daarvoor te vrezen, is verkoper gerechtigd
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Na
terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen
geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten
en schade die verkoper lijdt als gevolg van het terugnemen van de producten.
7

h. Indien verkoper de producten als zijn eigendom opvordert, is de koper gehouden
verkoper de plaats aan te wijzen waar de producten zich bevinden. Koper verleent
hierbij verkoper op voorhand onherroepelijk toestemming om de betreffende
terreinen en gebouwen door verkoper te (laten) betreden teneinde de producten
terug te nemen.
11. Retourzending
Retourzendingen zullen zonder voorafgaand akkoord door verkoper niet worden
geaccepteerd. Geheel of gedeeltelijk verwerkte producten, beschadigde
producten, of producten waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd,
kunnen nimmer worden geretourneerd.
12. Betaling en zekerheidsstelling
a. De koopprijs (inclusief B.T.W.) voor hetgeen conform overeenkomst is geleverd, is
opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag wordt door de verkoper vastgesteld.
Indien de verkoper in de overeenkomst de vervaldag niet heeft vastgesteld, dan is
de vervaldag de dertigste dag na die, waarop de levering is geschied, of – indien
zulks later is – de vijftiende dag na die, waarop de factuur is verzonden aan koper.
b. Ingeval van niet tijdige betaling zal koper zonder ingebrekestelling vanaf de dag
der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn van één procent per
maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
c. Betalingen zullen in eerste instantie in mindering strekken op de rente zoals
hiervoor bedoeld en de kosten, zoals bedoeld in artikel 13 en eerst daarna op de
hoofdsom.
d. Indien naar oordeel van verkoper daartoe (een) grond(en) aanwezig zijn, is de
koper verplicht op eerste verzoek van verkoper terstond genoegzaam en in de
door de verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te
vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Bij gebreke van het stellen van
zodanige zekerheid heeft verkoper het recht om de levering op te schorten, ook
indien levering op afroep is overeengekomen, of om – wanneer de koper geen
gevolg heeft gegeven aan een sommatie tot zekerheidsstelling binnen een door
verkoper te bepalen termijn van minimaal tien dagen – de gesloten overeenkomst
te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
13. Gevolgen van wanbetaling
a. Iedere betaling door of namens koper worden afgeboekt op de oudste
openstaande factuur, ongeacht de vermelding die koper bij enige betaling opgeeft.
Bij niet tijdige betaling door koper heeft verkoper eveneens het recht om zonder
voorafgaande waarschuwing iedere leverantie op te schorten, ongeacht of de niet
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tijdige betaling betrekking heeft op de leverantie zelve of op enige voorafgaande
leverantie.
b. Indien koper niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van koper
ongeacht of verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en
vanaf de vervaldag rentedragend.
c. Indien verkoper, danwel een derde namens verkoper, overgaat tot het inschakelen
van derden voor de invordering, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor
rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en
voorts met een minimum van € 500,-- exclusief B.T.W. per vordering.
14. Ontbinding van de overeenkomst door verkoper
a. Verkoper kan de overeenkomst met koper eenzijdig ontbinden:
- indien koper enige verplichting uit hoofde van zijn overeenkomst met verkoper
niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt;
- in geval koper failliet wordt verklaard, daartoe een aanvraag wordt gedaan,
danwel hem surséance van betaling wordt verleend of om enige andere reden
geheel of gedeeltelijk het beheer of de beschikking over zijn vermogen verliest;
- in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van verkoper om zekerheid te
verschaffen zoals bedoeld in artikel 12;
- in geval de vennootschap van koper wordt ontbonden of verplaatst.
b. In geval verkoper de overeenkomst ontbindt, zal al hetgeen verkoper uit welke
hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.
15. Geschillen
a. Alle door verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands
recht.
b. Alle geschillen – waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd – die tussen verkoper en koper mochten rijzen zullen
bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank Rotterdam, tenzij uit een
wetsbepaling dwingendrechtelijk een andere bevoegde rechtbank volgt. Niettemin
is verkoper bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde
Nederlandse rechter.
16. Slotbepalingen
a. Koper garandeert de geheimhouding van alle bedrijfsinformatie van verkoper,
waaronder begrepen doch niet uitsluitend informatie en adviezen met betrekking
tot de door verkoper aangeboden producten, die op enigerlei wijze ter kennis van
koper is gekomen of gebracht, tenzij verkoper voorafgaand zijn toestemming heeft
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verleend om deze informatie aan derden te openbaren, danwel koper op grond
van de wet of een rechterlijke uitspraak tot het openbaren ervan is gehouden.
b. Indien en voor zover enige bepaling van de overeenkomst of de algemene
voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend,
onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht en op grond daarvan wordt
ontbonden, vernietigd of nietig wordt verklaard, dan wordt dat beding geacht
ontbonden, vernietigd of nietig te zijn voor zover het onredelijk bezwarend is en,
indien nodig, te worden vervangen door een niet onredelijk bezwarend beding dat
het ontbonden, vernietigde of nietige beding zoveel mogelijk benadert en dat, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is.
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