ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Cebo Holland B.V.
Cebo Holland B.V. is statutair gevestigd te IJmuiden, Nederland en ingeschreven in het
handelsregister onder nr. 34044683
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
1.
1.1.

Definities
In deze Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt
gedefinieerd:
Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die goederen en/of diensten van Verkoper afneemt.
Overeenkomst: een order, overeenkomst of enige andere rechtshandeling tussen Koper en
Verkoper met betrekking tot enige verkoop en/of levering van goederen en/of diensten door
Verkoper aan Koper.
Partijen: Verkoper en Koper tezamen.
Verkoper: Cebo Holland B.V.
Voorwaarden: deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Cebo Holland B.V.

2.
2.1.

Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Verkoper en op iedere
Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, inclusief toekomstige aanbiedingen en
Overeenkomsten.
De toepasselijkheid van enige voorwaarden van Koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en
van de hand gewezen door Verkoper, tenzij deze voorwaarden door een bevoegde
vertegenwoordiger van Verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
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3.1.
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3.3.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Aanbod, totstandkoming Overeenkomst, wijziging
Ieder aanbod van Verkoper, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend. Een Overeenkomst tussen
Verkoper en Koper komt pas tot stand vanaf het moment dat de Overeenkomst schriftelijk door
Verkoper is bevestigd aan Koper.
Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Verkoper of andere voor Verkoper
optredende tussenpersonen zijn pas bindend voor Verkoper vanaf het moment dat Verkoper de
Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd aan Koper.
Wijzigingen van de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor
zover deze wijzigingen door bevoegde vertegenwoordigers van Partijen schriftelijk zijn
overeengekomen.
Levering, acceptatie en vervoer
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, worden alle goederen door Verkoper
geleverd in overeenstemming met Free Carrier (FCA) Incoterms 2010, waarbij de plaats van
verscheping of verlading geldt als plaats van levering, acceptatie en/of keuring. De
inontvangstname van de goederen door Koper op de plaats van verscheping of verlading zonder
enig voorbehoud geldt als aanvaarding/acceptatie door Koper.
De door Verkoper genoemde levertijden, van welke aard dan ook, worden slechts bij wijze van
aanduiding gegeven en zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken.
Indien Koper niet binnen de in de Overeenkomst gestelde termijn de overeengekomen goederen
en/of diensten afneemt, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang
(gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met recht
op betaling voor de reeds geleverde goederen en/of diensten, alsook op schadevergoeding.
Bij levering in bulk wordt Koper geacht zich volledig op de hoogte te hebben gesteld omtrent
leveringscapaciteit, druk, aansluitmogelijkheden en andere van belang zijnde bijzonderheden
van de door of vanwege Verkoper te gebruiken installaties, alsmede zich er van te hebben
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vergewist, dat zijn eigen installaties daaraan zijn aangepast. De door Koper aangewezen silo's
en/of andere opslagplaatsen dienen de te leveren hoeveelheden onverwijld te kunnen opnemen.
Indien bij levering mocht blijken, dat de installaties van Koper niet zijn aangepast en/of niet juist
functioneren respectievelijk de silo's en/of andere opslagplaatsen de aangeleverde hoeveelheid
niet onverwijld kunnen opnemen, zal er geen sprake zijn van enige tekortkoming aan de zijde
van Verkoper en hem van enige verdere verplichting ontslaan. Alle veroorzaakte kosten en
schade zullen ten laste van Koper komen en vrijwaart Koper Verkoper voor alle ter zake door
derden jegens Verkoper gemaakte aanspraken.
Verstrekte monsters dienen slechts ter kennismaking met en ter beoordeling van het "type",
waardoor geen Overeenkomst tot stand komt tussen Partijen. Alleen wanneer zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen, wordt geleverd op keur volgens speciaal daartoe
te verstrekken monsters. Voorkomende afwijkingen van monsters, die in gegeven
omstandigheden redelijk geacht kunnen worden of onvermijdelijk zijn, moeten worden
toegelaten. Koper is op verbeurte van zijn reclamerecht, verplicht het monster te bewaren en op
de eerste verzoek aan Verkoper te tonen. Bij gebreke daarvan zal, indien op keur volgens
speciaal monster is verkocht, de leverantie geacht worden conform het monster te zijn.
Reclame
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op reclame, onder andere over facturen en/of
tekortkomingen, is steeds dat Koper de grond voor reclame zo spoedig mogelijk, en uiterlijk acht
(8) dagen na het ontstaan, althans binnen maximaal acht (8) dagen na het moment dat de
reclamegrond redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aangetekend en schriftelijk bij Verkoper
meldt. Deze voorwaarde geldt zowel voor zichtbare als onzichtbare gebreken (zijnde ook
onzichtbare gebreken die binnen de in dit artikel bedoelde termijn kunnen worden
geconstateerd).
De in een vrachtbrief vermelde hoeveelheden met betrekking tot door Verkoper geleverde
goederen zullen als juist worden beschouwd.
Indien de reclamegrond betrekking heeft op een aan Koper verzonden factuur, dient Koper
binnen acht (8) dagen na factuurdatum een beroep te doen op deze reclamegrond. De in de
factuur vermelde gegevens zullen als juist worden beschouwd.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel 5, kan Koper geen beroep doen op zijn reclamerecht
ten aanzien van goederen en/of facturen indien hij een grondig onderzoek door Verkoper op
enige wijze onmogelijk heeft gemaakt.

6.
6.1.

Berekeningen en advies
Voor zover Verkoper betrokken is geweest bij het berekenen van de te gebruiken hoeveelheden,
dan wel advies is gevraagd omtrent te verwerken materialen en dergelijke zijn de gevraagde
gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Enige berekeningen en/of adviezen door
Verkoper ontslaan Koper niet om eigen onderzoek te verrichten en vormen geen grond voor
enige aansprakelijkheid van Verkoper.

7.
7.1.

Naleving wet- en regelgeving
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen, is Koper volledig verantwoordelijk
voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de import, export,
vervoer, opslag en gebruik van goederen die door Verkoper zijn geleverd.

8.
8.1.

Overmacht
Omstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, storingen in het bedrijf, gehele of
gedeeltelijke stremming van de scheepvaart, vorst, onwerkbaar weer, noodzakelijke inkrimping
van de productie, gebrek aan vrachtwagens, wagons en schepen, het in ongerede raken van
vervoermiddelen, overstroming, ongunstige waterstand, gebrek aan passende scheepsruimte of
passende brandstoffen respectievelijk energie, onverwachte stijging der vracht (indien bedongen
is, dat de vracht ten laste van Verkoper komt), werkstaking, uitsluitingen, onlusten, mobilisatie,
oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, gebrek aan
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grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, niet- of niet-tijdige levering door
leveranciers van Verkoper, verboden van in- en uitvoer, beperkingen van in- en uitvoer,
belemmerende maatregelen door welke overheid ook genomen, dan wel andere belemmerende
maatregelen van enige invloed, van welke aard dan ook, en in het algemeen elke oorzaak buiten
de controle van Verkoper gelegen die hem de fabricatie, afzending, vervoer of levering belet of
bemoeilijkt, zullen voor Verkoper als overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) gelden en hem
van enige verdere verplichting ontslaan, onverschillig of bovengenoemde omstandigheden zich
voordoen bij Verkoper of bij zijn leveranciers, onverminderd de verplichting van de Koper tot
onmiddellijke betaling van hetgeen reeds geleverd is.
Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen voortduurt, is Verkoper gerechtigd
de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden, zonder
dat Koper recht op enige schadevergoeding toekomt. In geval van een overmachtsituatie is Koper
niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.
Prijs en betaling
De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW en/of enige andere van
overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen.
De door Verkoper bevestigde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de verkoop geldende
factoren van de kostprijs, waaronder, maar niet beperkt tot, de grondstoffenprijzen, prijzen van
hulpstoffen, lonen en salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen en valutaverhoudingen. Indien één of meerdere van de in dit artikel 9.2 bedoelde factoren voor of tijdens
de uitvoering van de Overeenkomst, doch na het tot stand komen daarvan, enige verhoging
ondergaan, is Verkoper gerechtigd om de uit deze verhoging voortvloeiende kosten volledig aan
Koper door te berekenen.
Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen, dienen alle facturen van Verkoper
door Koper binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder enige korting
en/of verrekening. Als plaats van betaling geldt de statutaire vestigingsplaats van Verkoper,
zonder dat betaling die op enige andere wijze en/of in enige andere plaats wordt gedaan en wordt
aanvaard deze bewijsregel verandert.
Indien Koper een factuur niet binnen de vervaltermijn als bedoeld in artikel 9.3 betaalt, is Koper
in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Verkoper is gerechtigd om alle
Overeenkomsten, voor zover nog niet (volledig) uitgevoerd, met onmiddellijke ingang
(gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden, met recht op betaling voor de reeds geleverde
goederen en/of diensten, alsook op schadevergoeding.
Indien Koper een factuur niet binnen de vervaltermijn als bedoeld in artikel 9.3 betaalt, is Koper
vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele voldoening een rente van 2,5% dan
wel de wettelijke handelsrente, welke rente hoger is, verschuldigd over het onbetaalde bedrag.
Ook verbeurt Koper een boete van 10% over het gehele bedrag wat Koper nog verschuldigd is
aan Verkoper, onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding en nakoming.
Artikelen 6:92 en 6:93 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
Zowel de rente als de boete als bedoeld in artikel 9.5 zijn verschuldigd enkel door het verstrijken
van de vervaltermijn als bedoeld in artikel 9.3, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling
vereist is. In het geval dat Koper niet aan zijn verplichtingen voldoet, waaronder zijn
verplichtingen tot, maar niet beperkt tot, tijdige betaling en tijdige afname, zijn alle verschuldigde
bedragen (ook bedragen verschuldigd onder volgende termijnen) direct opeisbaar, zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist.
Alle buitengerechtelijke kosten die worden gemaakt met betrekking tot de invordering van door
Koper verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen komen voor rekening van Koper. Deze
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het gehele bedrag waarvan Koper in gebreke is
gebleven, met een minimum van € 100,- (zegge: honderd euro).
Eventuele geschillen tussen Partijen omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, of van welke
aard dan ook, geven Koper geen recht zijn prestaties op te schorten en/of te verrekenen met
vorderingen die Koper reeds op Verkoper heeft.

10. Eigendomsvoorbehoud, zaakvorming, zekerheid
10.1. De eigendom van alle aan Koper geleverde goederen blijft bij Verkoper totdat Koper de
verschuldigde prijs, renten, kosten, boetes, en schadevergoedingen ter zake van geleverde
goederen, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen en met inbegrip van de door
Verkoper ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig heeft
voldaan.
10.2. In aanvulling op artikel 10.1, indien de door Verkoper aan Koper geleverde zaken bestaan uit
soortzaken, wordt Verkoper vermoed het eigendom te hebben op de bij Koper aanwezige zaken
van dezelfde soort.
10.3. Indien Koper (mede) uit door Verkoper geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Koper die
zaak slechts voor Verkoper en houdt Koper de nieuw gevormde zaak voor Verkoper totdat Koper
alle op grond van enige Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, inclusief
eventueel verschuldigde rente, kosten, boetes, en schadevergoedingen. Verkoper blijft in dat
geval tot het moment van volledige voldoening door Koper eigenaar van de nieuw gevormde
zaak.
10.4. Zolang alle bedragen, die Koper aan Verkoper op grond van enige Overeenkomst verschuldigd
is, niet geheel is voldaan, inclusief eventueel verschuldigde renten, kosten, boetes en
schadevergoedingen, is Verkoper gerechtigd van Koper, hetzij zekerheid, hetzij meerdere
zekerheid voor de betaling te verlangen, hetzij in de vorm van hypotheek, in pandgeving of
anderszins. Koper is verplicht tot het geven van zekerheid op eerste verzoek van Verkoper. Koper
zal aan een dergelijk verzoek onverwijld gehoor geven en alle benodigde medewerking verlenen.
Wordt zekerheid niet naar genoegen van Verkoper verschaft, dan is Verkoper gerechtigd alle
Overeenkomsten, voor zover nog niet (volledig) uitgevoerd, met onmiddellijke ingang
(gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden, met recht op betaling voor de reeds geleverde
goederen en/of diensten, alsook op schadevergoeding.
11. Ontbinding
11.1. Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden en op grond van de wet, is Verkoper
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) buitengerechtelijk te
ontbinden in het geval Koper in staat van faillissement is geraakt of heeft aangevraagd,
surseance van betaling heeft aangevraagd of is verleend, een onderhands akkoord heeft
gesloten met zijn schuldeisers, zijn onderneming heeft geliquideerd of zijn bedrijfsvoering heeft
gestaakt.
12. Aansprakelijkheid
12.1. Verkoper is niet aansprakelijk, uit hoofde van wanprestatie, onrechtmatige daad of uit enige
anderen hoofde, voor enige schade voortvloeiend uit of verband houden met een Overeenkomst
tussen Partijen.
12.2. In geval van enige aansprakelijkheid aan de zijde van Verkoper, zal de aansprakelijkheid van
Verkoper voor enige schade, uit hoofde van wanprestatie, onrechtmatige daad of uit enige
anderen hoofde, beperkt zijn tot het door Koper verschuldigde bedrag uit hoofde van de
Overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. In geen geval zal
de volledige aansprakelijkheid van Verkoper echter meer bedragen dan € 10.000,- (zegge:
tienduizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
12.3. Aansprakelijkheid aan de zijde van Verkoper voor enige schade zal niet bestaan indien de Koper
ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of
redelijkerwijs had kunnen sluiten. Van aansprakelijkheid aan de zijde van Verkoper zal voorts
geen sprake zijn indien Koper reeds is begonnen met enige verwerking van de betreffende
goederen of deze goederen niet meer in het bezit van Koper zijn.
12.4. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 12 zijn niet van toepassing ingeval van opzet
of bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden van) Verkoper.
12.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade voor Koper is steeds dat Koper de
schadegrond zo spoedig mogelijk, en uiterlijk acht (8) dagen na het ontstaan van de schade,

althans binnen maximaal acht (8) dagen na het moment dat de schade redelijkerwijs had kunnen
worden ontdekt, aangetekend en schriftelijk bij Verkoper meldt.
13. Toepasselijk recht en rechtsmacht
13.1. Alle geschillen en vorderingen die voorvloeien uit of verband houden met enige Overeenkomst,
deze Voorwaarden en/of de relatie tussen Partijen zullen exclusief worden beheerst door
Nederlands recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal privaatrecht en het VNverdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens
Koopverdrag).
13.2. Alle geschillen en vorderingen die voorvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst,
deze Voorwaarden en/of de relatie tussen Partijen zullen exclusief worden voorgelegd aan de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.
13.3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 13.2 is Verkoper naar eigen inzicht ook gerechtigd
arbitrage te verkiezen boven een gerechtelijke procedure. Verkoper dient deze keuze schriftelijk
mee te delen aan Koper. In geval van arbitrage zal het geschil worden beslecht door drie arbiters,
te benoemen door Partijen binnen veertien (14) dagen nadat door Verkoper de keuze voor
arbitrage is meegedeeld. Bereiken Partijen binnen deze termijn geen overeenstemming met
betrekking tot de benoeming van de arbiters, dan zullen de arbiters benoemd worden op de wijze
die is vastgelegd in artikel 1027 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De procedure
zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. De plaats van arbitrage zal zijn te Haarlem,
Nederland. De arbiters spreken Nederlands recht, met uitsluiting van de beginselen van
internationaal privaatrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van
roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag). Behoudens het bepaalde in dit artikel 13.3
stellen de arbiters de wijze van procederen vast en beslissen over de kosten. Samenvoeging van
het arbitraal geding met een ander arbitraal geding, zoals voorzien in artikel 1046 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten.

