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alle eisen en voorschriften die door koper dan wel diens opdrachtgever met
betrekking tot de benodigde mortel en/of systemen aan het te bouwen werk
worden gesteld.
2. 	Elk advies over producten en systeemtoepassingen wordt door leverancier schriftelijk en naar beste weten uitgebracht. Leverancier aanvaardt
evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor de door hem uitgebrachte
adviezen, noch voor de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt, een
en ander zoals bepaald in de artikelen 15, lid 8, en 17, lid 4 der Algemene
Verkoopvoorwaarden.
3. 	Het advies over producten en systeemtoepassingen is uitsluitend van toepassing op het (bouw)werk ten behoeve waarvan het is gevraagd.
Speciale hulpmiddelen.
1. 	Indien koper een speciaal hulpmiddel wil gebruiken is hij verplicht desbetreffende onder vermelde bijzondere bepalingen en onder vermelde voorschriften nauwgezet in acht te nemen c.q. op te volgen.

2 Bijzondere bepalingen
2.1 Leveringstermijnen
	Elk speciaal hulpmiddel dient gelijktijdig met de eerste levering van producten
besteld te worden. Afzonderlijke bezorging kan in overleg tegen speciale
tarieven plaatsvinden. De leveringen zullen geschieden binnen de afgesproken
termijnen.
2.2 Leveringswijze
	De plaats van afroep wordt bepaald door leverancier. De levering van mortel
kan geschieden door middel van siloplaatsing of siloruiling. Andere leveringen of
nabestellingen van mortel in bulk geschieden in volle vrachten door middel van
inblazen vanuit zelflossende bulkauto’s. Levering van geringere hoeveelheden
kan tegen speciale tarieven plaatsvinden.
2.3 Prijzen
	Tenzij in tarievenlijst of in desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders
vermeld, zijn de tussen leverancier en koper overeengekomen prijzen voor de
levering van mortel producten in bulk inclusief het in gebruik geven, eenmalig
installeren en na gebruik ophalen van het desbetreffende speciale hulpmiddel
doch exclusief het toebehoren bij dat hulpmiddel, zoals voedingskabel, waterslang e.d. Dit toebehoren kan desgewenst door leverancier worden bijgeleverd
doch dient te worden gekocht. Koper dient het eventueel gewenste toebehoren
gelijktijdig met de eerste levering te bestellen. Leverancier kan verlangen dat
er voor het ter beschikking stellen van een hulpmiddel een waarborgsom zal
worden betaald.
2.4 	Lostijden en vrachttoeslagen
	Lostijden van meer dan 45 minuten worden door leverancier aan koper in rekening gebracht tegen tarief conform geldende tarievenlijst of speciale afspraak
in de leveringsovereenkomst. De lostijd vangt aan op het tijdstip waarop de bestuurder van het betreffende vervoermiddel zich op het werk meldt. Indien geen
volle silo en geen volle vrachten door zelflossende bulkauto’s kunnen worden
gebracht, wordt door leverancier aan koper een toeslag onvolledige lossing in
rekening gebracht zoals vermeld op de geldende tarievenlijst.
2.5 Siloverplaatsing
	Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 16 der Algemene Verkoopvoorwaarden (levering en risico, aansprakelijkheid van koper), kan een reeds geplaatste silo op verzoek van koper of de door hem aangewezen derde worden
verplaatst, doch uitsluitend door leverancier mits de silo leeg is of een resthoeveelheid van niet meer dan 20 ton bevat. Uitvoering vindt plaats binnen 3
werkdagen na opdracht, tegen de volgende tarieven:
a. 	indien tevens nalevering d.m.v. siloruiling plaatsvindt: gratis mits binnen 45
minuten, en onverminderd het bepaalde onder 2.4 en 2.6; in dit geval is ook
het verplaatsen van meerdere silo’s op hetzelfde bouwwerk gratis, mits binnen 45 minuten;
b. 	indien geen nalevering d.m.v. siloruiling plaatsvindt, worden voor de verplaatsing kosten conform tarievenlijst in rekening gebracht.
2.6 Resthoeveelheden
	Resthoeveelheden van 1 ton of minder worden door leverancier niet gecrediteerd. Resthoeveelheden in silo’s mogen nimmer meer dan 20 ton belopen.
Resthoeveelheden in silo’s van meer dan 1 ton, niet zijnde zogenaamde “speciale producten” worden door leverancier gecrediteerd onder aftrek van de
vrachtkosten zoals vermeld op de geldende tarievenlijst. Andere resthoeveelheden en resthoeveelheden in silo’s van “speciale producten” worden niet
gecrediteerd, doch daarvoor worden stortingskosten in rekening gebracht. In
de betreffende overeenkomst, en op bijbehorende orderbevestiging, is aangegeven of de levering een “speciaal product” betreft.
2.7 Aansprakelijkheid
	Elk speciaal hulpmiddel is onvervreemdbaar eigendom van de leverancier. Het is
de koper niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruiksrechten te vestigen, zekerheidsrechten te vestigen zoals pand, dan wel op enigerlei wijze tot overdracht
over te gaan van de hulpmiddelen.
2.8 Kosten
	Alle kosten van reparaties voor het herstel van beschadigingen, vermissingen en
gebreken aan het speciale hulpmiddel ontstaan tijdens de tussen leverancier en
koper overeengekomen periode van gebruik of aanwezigheid, met uitzondering

van de kosten die het gevolg zijn van gewone slijtage, doch met inbegrip van
de kosten tengevolge van slijtage aan mortelpompen, dienen door koper aan
leverancier op eerste vordering te worden vergoed, zulks onverminderd kopers
aansprakelijkheid en verplichtingen als bepaald in artikel 16 der Algemene
Verkoopvoorwaarden.
2.9 Storingen
	Leverancier verplicht zich bij storingen eventueel nodige reparaties aan het
speciale hulpmiddel zo snel mogelijk te laten (doen) verrichten dan wel een
vervangend speciaal hulpmiddel te plaatsen, alles onverminderd het hierboven
onder 2.7 bepaalde. Kosten verbonden aan het noodzakelijk herstel of vervanging van tengevolge van normale slijtage gesleten onderdelen van het speciale
hulpmiddel, zulks evenwel met uitzondering van mortelpompen, en mits de gesleten onderdelen door koper of de door hem aangewezen derde vakkundig
en grondig zijn gereinigd, zullen door leverancier worden gedragen. Wanneer
de storing niet onverwijld na de constatering is gemeld bij de leverancier heeft
de leverancier het recht om de kosten van herstel of vervanging in rekening te
brengen bij de koper. Leverancier sluit evenwel uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan tengevolge van het niet of gebrekkig
functioneren van het speciale hulpmiddel, een en ander zoals bepaald in de
artikelen 15, lid 8, en 17, lid 4 der Algemene Verkoopvoorwaarden.
3 Voorschriften voor (ver)plaatsing en gebruik van speciale hulpmiddelen
3.1 Bereikbaarheid
	Koper staat er voor in - zulks in aanvulling op en onverminderd het bepaalde in
artikel 6, lid 3 der Algemene Verkoopvoorwaarden - dat in geval van gebruik van
een silo of speciaal equipement de opstelplaats daarvan te allen tijde goed en
veilig bereikbaar is voor de speciale silowagen en andere transportmiddelen van
leverancier, en dat bij naleveringen zonder siloruiling de bulkauto van leverancier de lossing binnen een afstand van ten hoogste twaalf en een halve meter
van de silo kan verrichten. Extra kosten gemaakt voor het onbereikbaar zijn van
equipement worden in rekening gebracht volgens de geldende tarievenlijst.
3.2 Opstelplaats
	Koper staat er voor in dat in geval van gebruik van een silo of speciaal equipement de opstelplaats daarvan te allen tijde geschikt is voor het opstellen,
gebruiken en weghalen van dat speciale hulpmiddel. Koper is daarom verplicht:
a. 	kennis te dragen van de ligging van de ondergrondse en geplande leidingen
en in verband daarmede de opstelplaats zodanig te bepalen dat er geen
kans voor hinder of beschadiging van die leidingen bestaat;
b. 	de opstelplaats zodanig te bepalen dat de afstand daarvan tot eventuele
hellingen en/of afgravingen tenminste de hoogte der helling plus één meter
beloopt;
c. 	de ondergrond van de opstelplaats zodanig voor te bereiden dat de silo, c.q.
het speciaal equipement, bij aflevering of verplaatsing onmiddellijk opgesteld
kan worden op een waterpas grondvlak en te allen tijde bij gebruik loodrecht
blijft staan;
d. 	in geval van (ver)plaatsing van de silo, c.q. het speciaal equipement, op niet
verdichte grond een goede werkvloer aan te brengen; bijvoorbeeld met
behulp van dragline schotten en/of stelconplaten waarvan de bovenzijde
op dezelfde hoogte ligt als het maaiveld; hierbij dienen de werkvloer en/of
balken tegen onderspoeling beschermd te worden.
e. Bij het plaatsen van speciaal equipement op steigers, verdiepingsvloeren e.d.
is de leverancier nimmer aansprakelijk voor onvoldoende draagkracht en de
eventuele gevolgen daarvan. Gebruik van steigers, verdiepingsvloeren e.d.
is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van koper c.q. derde. Ter
informatie: een volle silo weegt ca. 40 ton.
3.3 Weersomstandigheden
	Koper is verplicht er nauwkeurig op te letten, vooral bij en na ongunstige weersomstandigheden (hevige regen, storm, invallende vorst of dooi etc.) dat het
desbetreffende speciale hulpmiddel gedurende de periode waarin het ter
beschikking van koper is gesteld in een voor dat hulpmiddel en zijn omgeving
veilige stand (silo’s en speciaal equipement loodrecht!) is gezekerd; indien
nodig, is koper gehouden onmiddellijk zodanige voorzieningen te treffen dat
de veilige stand gewaarborgd blijft. In geval van vorst is koper voorts verplicht
vorstgevoelige onderdelen van de desbetreffende hulpmiddelen, waaronder
met name de schakelkast, vorstvrij op te bergen c.q. te houden en leidingen en
overige vochthoudende onderdelen af te tappen en droog te houden.
3.4 Gebreken
	Koper is verplicht eventuele gebreken in de stand, de hoedanigheid en het
functioneren van het desbetreffende speciale hulpmiddel onverwijld telefonisch
en schriftelijk te melden aan leverancier, die in overleg met koper de vereiste
maatregelen zal treffen, zulks onverminderd het hierboven onder de punten 2.7,
2.8 en 2.9 bepaalde.
3.5 Gebruik
	Koper staat er voor in dat elk desbetreffend speciaal hulpmiddel uitsluitend
gebruikt wordt voor opslag c.q. verwerking van door leverancier afgeleverde
producten. Indien in strijd hiermede wordt gehandeld is leverancier te allen
tijde gerechtigd de desbetreffende hulpmiddelen onmiddellijk terug te nemen,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding, een en ander zoals bepaald in
artikel 12, leden 2 en 3 der Algemene Verkoopvoorwaarden.
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Algemene Verkoopvoorwaarden Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., gevestigd te Eindhoven gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder
• 	leverancier: Saint-Gobain Weber Beamix B.V., statutair gevestigd te Eindhoven.
• 	wederverkoper: ieder die van leverancier betrokken en/of te betrekken producten
c.q. diensten aan derden aanbiedt, doorverkoopt, levert of doet leveren c.q.
verrichten.
• 	koper: ieder die met leverancier en/of met wederverkoper een overeenkomst tot
levering van producten c.q. het verrichten van diensten heeft gesloten. Voor zover
niet anders vermeld wordt onder koper tevens wederverkoper begrepen.
• 	producten: alle producten die door leverancier worden geleverd.
• 	diensten: alle door of namens leverancier te geven adviezen en/of te verrichten
werkzaamheden, het ter beschikking stellen van speciale hulpmiddelen hieronder
begrepen, verband houdende met de levering van producten.
• 	hulpmiddelen: al het materieel dat leverancier gebruikt en/of aan koper ter beschikking stelt bij de levering van producten en/of diensten, zoals doch niet uitsluitend
onder meer vrachtauto’s, bulkauto’s, silotransportwagens, alsmede doch niet uitsluitend speciale hulpmiddelen zoals silo’s, mengers, pompen, schakelkasten, waterslangen, elektriciteitskabels etc. en alles wat door leverancier als een hulpmiddel
wordt aangeduid.
• 	aflevering:
	a. 	ingeval het vervoer van de producten door leverancier wordt verzorgd: de overdracht van de producten op de overeengekomen plaats van aflevering aan
koper, dan wel aan de door koper aangewezen derde.
b. 	ingeval het vervoer van de producten door koper of door de door hem aan
gewezen derde wordt verzorgd: de overdracht van de producten aan de
vervoerder.
• Algemene Verkoopvoorwaarden:
de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van leverancier.
• Aanvullende Voorwaarden:
	de door leverancier voor het verrichten van diensten te stellen voorwaarden welke
gelden op het tijdstip der verrichting.
• Prijslijst:
	de door leverancier voor de verkoop van producten en het verrichten van diensten
uitgegeven lijst van prijzen en bijkomende voorwaarden, welke geldt op het tijdstip
van aflevering, onderscheidenlijk verrichting.
• Tarievenlijst:
geldende lijst met tarieven voor diensten per land.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 	De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van leverancier en op alle overeenkomsten tussen leverancier en koper, betreffende de verkoop en/of de levering van producten en/of het verrichten van
diensten voor zover zulks plaats vindt in een of meerdere landen van de EU.
	Een verwijzing door de koper naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere
voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk verworpen.
2.2 	De Aanvullende Voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op het verrichten van diensten voor zover zulks plaats vindt in een of
meer landen van de EU.
2.3 	In geval van samenloop hebben de bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden en de prijslijst voorrang boven die van de Algemene Verkoopvoorwaarden en die van de prijslijst voorrang boven die van de Aanvullende
Voorwaarden.
2.4 	Afwijkende bedingen en eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van koper
gelden slechts indien en voor zover die uitdrukkelijk door leverancier schriftelijk
zijn aanvaard en uitsluitend voor de betrokken overeenkomst.
Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 	Elke aanbieding van leverancier is vrijblijvend, behoudens voorzover in de aanbieding nadrukkelijk anders is bepaald.
3.2 	Afbeeldingen en beschrijvingen alsmede vermelding van maten en gewichten
en dergelijke gegevens in prospectussen, folders en promotiemateriaal van leverancier binden haar niet, behoudens voor zover in de aanbieding nadrukkelijk
daarnaar wordt verwezen.
3.3 	Leverancier behoudt zich de vrijheid voor een order geheel of gedeeltelijk niet
te aanvaarden en is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit
deze niet-aanvaarding ontstaat en/of zal ontstaan.
3.4 	Overeenkomsten tussen leverancier en koper komen slechts tot stand doordat
leverancier de order van koper bevestigt dan wel wanneer de leverancier aan
de uitvoering van de order is begonnen. Elke door bemiddeling van een wederverkoper af te sluiten overeenkomst, die tevens de verrichting van diensten
betreft, wordt uitsluitend rechtstreeks door leverancier aan koper bevestigd
behoudens in geval schriftelijk bij overeenkomst hiervan wordt afgeweken. Indien
gedurende de rit van het vervoermiddel en/of het transport van de hulpmiddelen van de openbare weg naar de plaats van aflevering of het werk, tijdens
de lossing, het uit- of inladen, de eventuele verplaatsing(en), of tijdens de terugkeer van eerder genoemde plaats(en) naar de openbare weg, schade aan
het vervoermiddel en/of de hulpmiddelen, dan wel door het vervoermiddel
en/of de hulpmiddelen schade aan derden, de koper of de leverancier zelve,

c.q. aan hun toebehorende goederen of personen in hun dienst, mocht zijn
toegebracht, is koper voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat de
schade veroorzaakt werd door opzet of grove schuld van de bestuurder van
het vervoermiddel. Indien en voor zover leverancier mocht worden aangesproken tot vergoeding van schade als voren bedoeld, is koper verplicht leverancier
terzake te vrijwaren en hem op eerste aanmaning al datgene te vergoeden
wat leverancier aan degene die hem tot schadevergoeding aansprak, mocht
hebben moeten voldoen. In dat geval neemt wederverkoper alle verplichtingen
beschreven in de Aanvullende Verkoopvoorwaarden op zich. Afspraken met vertegenwoordigingsonbevoegden van leverancier binden leverancier niet tenzij
en voor zover deze alsnog door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 	Leverancier is gerechtigd van een tot stand gekomen overeenkomst van koper
een schriftelijke tegenbevestiging te vorderen. Indien een zodanige tegen
bevestiging binnen acht werkdagen nadat het verzoek daartoe is gedaan niet
wordt ontvangen, is leverancier gerechtigd te zijner keuze:
• de overeenkomst als vervallen te beschouwen, zulks zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, mits leverancier koper schriftelijk van dat besluit in
kennis stelt. In dat geval is koper volledig aansprakelijk voor alle schaden van
leverancier, voortvloeiende uit het vervallen zijn van de overeenkomst.
• van koper nakoming der overeenkomst te vorderen, zonder zijnerzijds de overeenkomst uit te voeren, zolang de gevorderde tegenbevestiging door leverancier niet is ontvangen.
3.6 	Indien niet binnen acht werkdagen na ontvangst van een bevestiging of een
tegenbevestiging de juistheid van de inhoud daarvan door een der partijen
wordt ontkend, zijn partijen aan de inhoud daarvan gebonden.
3.7 	Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomsten tussen leverancier en
koper zijn slechts van kracht indien beide partijen zulks schriftelijk overeenkomen.
Artikel 4 Kwaliteit en herkomst
4.1 	Gecertificeerde producten voldoen bij aflevering aan de in het desbetreffende
certificaat vermelde specificaties. Andere producten voldoen bij aflevering aan
de desbetreffende tussen leverancier en koper overeengekomen kwaliteitseisen.
	Koper wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de gecertificeerde productomschrijving alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen. Mocht dit niet
het geval zijn dan dient koper de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte
te brengen zodat leverancier de koper alsnog kan informeren. Koper is er zich
van bewust dat hij duidelijke informatie dient af te geven waaruit de benodigde
vereisten van de af te nemen producten dient te blijken. Koper dient te verifiëren
of de specifieke eigenschappen of de wijze van verwerking van het product
toereikend zijn voor de beoogde toepassing.
4.2 	Leverancier bepaalt vanuit welke fabriek of opslagplaats producten worden
geleverd en/of diensten worden verricht behoudens voor zover tussen leverancier en koper anders is overeengekomen.
Artikel 5 Verpakking, hoeveelheid, gewicht en emballage
5.1 	De overeenkomst tussen leverancier en koper bepaalt of de producten verpakt
of onverpakt worden afgeleverd. In geval van verpakte aflevering bepaalt
leverancier de wijze van verpakking en wordt de grootte der verpakking in
kilogrammen, het aantal stuks, alsmede de hoeveelheid en soort der te bezigen
emballage duidelijk vermeld.
5.2 	Verpakte producten worden geleverd bruto voor netto. Het gewicht van verpakte producten wordt door de leverancier bij het Iaden vastgesteld door middel van telling.
5.3 	Het gewicht van onverpakte producten wordt door leverancier vastgesteld door
weging van de vrachtauto op een geijkte weegbrug.
5.4 	Het bij de aflevering der producten verstrekte afleveringsdocument wordt
geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij koper zijn
bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan leverancier
meldt.
5.5 	Een tolerantie van gemiddeld twee procent in het gewicht, vermeerderd met
het gewicht van de eventuele verpakking, is toelaatbaar.
5.6 	Tijdige melding door koper aan leverancier dat minder is geleverd dan op het
betrokken afleveringsdocument is vermeld, schort kopers betalingsverplichting
voor hetgeen wel is geleverd niet op.
Artikel 6 Levering en risico
6.1 	De producten c.q. diensten worden in normale fabriekstijden van leverancier
franco plaats van aflevering afgeleverd, c.q. verricht als overeengekomen tussen
leverancier en koper. Koper verplicht zich om bij levering door leverancier buiten
de normale fabriekstijden van leverancier de afleveringsbon zo spoedig mogelijk
getekend terug te zenden.
6.2 	De vermeldingen van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen of overeenkomsten zullen naar beste vermogen aangehouden worden doch zijn niet
bindend.
6.3 	Koper wijst de plaats van aflevering aan en staat er voor in dat het vervoermiddel en/of de hulpmiddelen van leverancier die plaats vanaf de openbare weg
op gebruikelijke wijze veilig kunnen bereiken en evenzo weer op de openbare
weg kunnen terugkeren. Indien en voor zover ontbinding plaatsvindt, nemen de
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verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke
nakoming door leverancier zal koper evenwel een redelijk gedeelte van de
totale koopprijs verschuldigd zijn.
6.4 	Voor het oprijden, lossen, verplaatsen, uit- en inladen, en afrijden wordt slechts
een beperkte tijd ter beschikking gesteld. Bij overschrijding daarvan zijn de
daaruit voortvloeiende kosten en schaden voor rekening van koper.
6.5 	Tenzij anders overeengekomen worden uitsluitend met behulp van door leverancier te kiezen vervoermiddelen producten geleverd en/of hulpmiddelen
vervoerd en worden diensten bestaande uit werkzaamheden uitsluitend met
behulp van door leverancier te kiezen hulpmiddelen verricht.
6.6 	Indien ingevolge nadere overeenkomst tussen leverancier en koper is overeengekomen dat koper of een door hem aangewezen derde het vervoer verzorgt en/of hulpmiddelen ter beschikking stelt, is leverancier gerechtigd te allen
tijde het beladen van de door of namens koper of de door hem aangewezen
derde ter beschikking gestelde vervoermiddelen, vervoermateriaal en emballage en/of het gebruik van die hulpmiddelen te weigeren, indien deze naar zijn
oordeel voor het betreffende doel niet geschikt zijn; aan een weigeren of niet
weigeren door leverancier zal koper evenwel geen enkel recht kunnen ontlenen.
Artikel 7 Prijzen
7.1 	De voor een land afgesproken prijzen en tarieven gelden alleen voor het land
waarvoor de tarieven zijn vastgesteld. De prijzen worden voor een bepaalde
duur overeengekomen met klant. Dit kan geschieden door te verwijzen naar een
prijslijst. Een prijslijst is geldig voor de duur die op de prijslijst staat. Onverminderd
het bepaalde in het volgende lid, gelden afwijkende prijzen slechts indien en
voor zover deze uitdrukkelijk tussen leverancier en koper zijn overeengekomen.
7.2 	De tussen leverancier en koper overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op
de ten tijde van de verkoop geldende grondstofprijzen, Ionen, sociale lasten,
vervoerskosten, belastingen enz. Indien en voor zover één of meer der in dit lid
genoemde kosten vóór of tijdens de uitvoering der overeenkomst doch na de
totstandkoming daarvan, een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd
de uit die verhoging voortvloeiende meerkosten aan koper door te berekenen.
Artikel 8 Statiegeld
8.1 	Indien leverancier meermalen bruikbare emballage tegen statiegeld aan koper
ter beschikking stelt wordt door leverancier het bedrag aan statiegeld tegelijk
met de geleverde producten afzonderlijk op de factuur aan koper in rekening
gebracht.
8.2 	Voor de op kosten van koper aan leverancier teruggezonden emballage als
vorenbedoeld wordt spoedig na ontvangst door leverancier aan koper een
creditfactuur gezonden ter grootte van het voor die emballage oorspronkelijk
gefactureerde statiegeld, mits de terugontvangen emballage nog in dezelfde
goede staat is als zij door koper werd ontvangen en koper binnen 3 maanden
na factuurdatum deze emballage aan leverancier heeft geretourneerd of deze
emballage door leverancier binnen die termijn tegelijk met een volgende levering retour genomen wordt.
Artikel 9 Terugzendingen
9.1 	Door koper bestelde doch teruggezonden producten en/of geweigerde diensten worden op gebruikelijke wijze in rekening gebracht.
9.2 	Alle uit terugzendingen of weigeringen voor leverancier voortvloeiende kosten
en schaden komen ten laste van koper, behoudens voorzover hij bewijst dat
de desbetreffende producten en/of diensten niet voldoen aan hetgeen is
overeengekomen.
Artikel 10 Overmacht
10.1 	Als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard
dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
10.2 	Als dergelijke omstandigheden worden onder meer aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, staat van oorlog of beleg, epidemie, quarantaine, vorst,
ijsgang, overstroming, gladheid, mist, storm, belemmering en/of stremming van
vervoerswegen, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan
arbeidskrachten, gebrek aan geschikte middelen van vervoer en/of grondstoffen, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoornissen, brand, ontploffing, atoomkernreacties, storing in de energievoorziening, het geheel of gedeeltelijk in gebreke
blijven van een derde die door leverancier ten behoeve van de uitvoering der
overeenkomst werd ingeschakeld, belemmeringen welke worden veroorzaakt
door overheidsmaatregelen en voorts iedere andere omstandigheid die leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop hij geen invloed kan
uitoefenen.
10.3 	Elke partij bij de overeenkomst is verplicht de wederpartij(en) onverwijld in te
lichten indien zij door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd haar
verplichtingen jegens de wederpartij(en) na te komen.
10.4 	Elke partij betrokken bij de overeenkomst die tengevolge van overmacht geheel
of gedeeltelijk niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen
is gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, dan wel indien een dergelijke opschorting drie
maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief aan de
wederpartij(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 11 Betaling
11.1 	Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling
of betaling bij aflevering te verlangen indien de leverancier daartoe aanleiding
ziet, geschiedt betaling binnen dertig dagen na factuurdatum. Betaling wordt
geacht te hebben plaatsgevonden zodra het betreffende bedrag door de leverancier volledig is ontvangen. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt de
valutadatum van de ontvangst van de desbetreffende betaling. Leverancier

2

WHA1336 Voorwaarden.indd 3-4

is gerechtigd de facturering geheel of gedeeltelijk door de wederverkoper te
laten verrichten; in zodanig geval wordt zulks uitdrukkelijk in de orderbevestiging
vermeld. Elke betaling van openstaande facturen wordt geacht te dienen ter
voldoening van de oudste openstaande post.
11.2 	Verrekening van een eventueel door koper vermeende vordering op leverancier
en/of wederverkoper is uitgesloten. Eerst ná ontvangst van een creditfactuur van
leverancier en/of wederverkoper is koper gerechtigd het gecrediteerde bedrag
in mindering te brengen op het door hem aan leverancier en/of wederverkoper
verschuldigde.
11.3 	Indien het bedrag der creditfactuur meer beloopt dan hetgeen koper bij
ontvangst van de factuur nog aan leverancier en/of wederverkoper verschuldigd is, zal dat meerdere aan koper worden voldaan.
11.4 	Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper, zonder dat daartoe enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan leverancier en/of wederverkoper over het factuurbedrag, c.q. het resterende bedrag, ingaande op de
factuurdatum een rente verschuldigd waarvan de rentevoet is die der wettelijke
rente vermeerderd met twee procent punten.
Artikel 12 Zekerheid, opeisbaarheid, opschorting en ontbinding
12.1 	Leverancier is gerechtigd om zowel tijdens als na de totstandkoming der overeenkomst zekerheid tot betaling of gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van
de koopsom te vorderen, waarvan de kosten voor rekening van koper komen.
12.2 	Indien koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn schuldeisers treft,
surséance vraagt, in staat van faillissement geraakt, onder bewind wordt gesteld,
indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, dan wel indien kopers bedrijf wordt
gesloten, zijn vennootschap wordt ontbonden of zijn onderneming wordt overgedragen, is elke vordering van leverancier op koper terstond en in haar geheel
opeisbaar.
12.3 	In de in het vorige lid omschreven gevallen is leverancier voorts gerechtigd
de (verdere) uitvoering van deze en eventuele andere overeenkomsten met
koper, voor zover die nog niet of nog niet volledig mochten zijn uitgevoerd,
op te schorten dan wel die overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling
of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet
betaalde producten en hun emballage, alsmede de ten gebruike en/of ter
beschikking gestelde hulpmiddelen onmiddellijk terug te nemen, onverminderd
zijn recht op schadevergoeding, rente en kosten.
Artikel 13 Incassokosten
13.1 	Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door leverancier geldend
maken van zijn rechten voortvloeiende uit of terzake van de met koper gesloten overeenkomst, komen, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of
ingebrekestelling is vereist, ten laste van koper.
13.2 	Leverancier is gerechtigd de in het eerste lid bedoelde kosten, andere dan de
aan een gerechtelijke inningsprocedure en de executie verbonden kosten, te
fixeren op 10 percent van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van
€ 225 per keer.
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 	Alle aan koper geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat
koper aan al zijn verplichtingen jegens leverancier zal hebben voldaan. Koper
is verplicht de producten gedurende deze periode in onberispelijke staat te
houden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
14.2 	Tenzij zulks behoort tot de gebruikelijke uitoefening van het bedrijf van koper,
is deze niet bevoegd de producten te verwerken, in eigendom (eigendom tot
zekerheid daaronder begrepen) over te dragen, in pand te geven of anderszins
te bezwaren, zolang de producten nog eigendom zijn van leverancier.
Artikel 15 Aansprakelijkheid van leverancier
15.1 	Indien wordt vastgesteld dat het door koper van leverancier betrokken product
bij aflevering niet voldeed aan de in de overeenkomst voorgeschreven specificaties is leverancier aansprakelijk voor de schade die koper daardoor heeft
geleden, zulks evenwel onder inachtneming van en onverminderd de in de volgende leden gestelde.
15.2 	De vaststelling dat het betrokken product bij aflevering niet voldeed aan de desbetreffende specificaties kan - in geval het een gecertificeerd product betreft
- slechts geschieden volgens de bepalingen van het van toepassing zijnde certificatiesysteem en – ingeval het een ander product betreft - slechts door middel
van een na gehouden onderzoek uitgebracht rapport van een in overleg met
leverancier aan te wijzen deskundigenbureau.
15.3 Onder schade wordt verstaan:
a. 	dood of letsel van personen, beschadiging, vernietiging of verdwijning van
stoffelijke goederen, alsmede alle daaruit voortvloeiende schade;
b. 	de kosten voor het opruimen, uitbouwen, wegnemen of blootleggen van het
door leverancier geleverde gebrekkige product en de kosten voor het weer
inbouwen, opbouwen of aanbrengen van een opnieuw geleverd deugdelijk
product alsmede alle daaruit voortvloeiende gevolgschade (waaronder
bedrijfsschade);
c. 	de kosten van een opnieuw te leveren product ter vervanging, verbetering of
herstel van het gebrekkige product waaronder begrepen de transportkosten.
15.4 	De aansprakelijkheid van leverancier voor gebreken van door hem geleverde
producten is beperkt tot een bedrag van € 450.000 per gebeurtenis.
15.5 	De aansprakelijkheid van leverancier als bedoeld in de voorgaande leden
vervalt:
a. 	indien daarop jegens de leverancier geen beroep is gedaan terstond nadat
aan degene aan wie dit product is geleverd is gebleken of redelijkerwijs had
moeten blijken dat het product niet aan de specificaties voldeed;
b. 	indien het product is verwerkt hoewel toen in redelijkheid reeds kon worden
vermoed dat het niet voldeed aan de specificaties;

c. 	indien koper zijn aanspraken die hij op grond van het bepaalde in vorige
leden en het onderhavige lid heeft, niet binnen drie jaar, te rekenen vanaf
het tijdstip der aflevering, geldend heeft gemaakt.
15.6 	Alle kosten verband houdende met het onderzoek van het product komen voor
rekening van koper indien volgens de in lid 15.2 bepaalde wijze niet is vastgesteld
dat het product bij aflevering niet voldeed aan de specificaties. Indien volgens
de in lid 15.2 bepaalde wijze is vastgesteld dat het product bij aflevering niet
voldeed aan de specificatie(s) komen genoemde kosten - mits redelijk – voor
rekening van leverancier.
15.7 	Indien koper producten betrekt via een wederverkoper, heeft koper in dit artikel
bedoelde rechten uitsluitend jegens die wederverkoper, en is leverancier jegens
die koper niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, in verband met de betrokken levering. In het in de vorige volzin bedoelde geval is de
aansprakelijkheid van de wederverkoper voor schade door koper geleden ten
gevolge van gebreken in het product, op dezelfde wijze beperkt als op grond
van het voorgaande geldt in de verhouding tussen leverancier en koper.
15.8 	Voor elke andere schade is leverancier niet aansprakelijk. In het bijzonder is leverancier nimmer aansprakelijk:
a. 	wegens niet- of niet tijdige levering van producten en/of verrichting van
diensten;
b. 	voor de hoedanigheid van producten waarvan op verzoek van koper andere
dan in de betrokken aanbieding vermelde materialen zijn toegevoegd;
c. 	voor de wijze waarop de producten worden verwerkt;
d. 	wegens het niet verwerken c.q. gebruiken van de producten conform de
producteigen kenmerken zoals aangegeven op de daarbij behorende productinformatiebladen en/of verwerkingsadviezen.
e. 	voor de wijze waarop van diensten gebruik wordt gemaakt;
f. 	voor het geven van adviezen, hetzij dat deze vóór de totstandkoming van de
koopovereenkomst zijn gegeven, hetzij hierna.
	Mocht zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend
recht niettemin bestaan, dan is leverancier in geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan leverancier zelf ter zake van de schade
waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden op zijn verzekeraars kan verhalen.
Artikel 16 Aansprakelijkheid van koper
16.1 	Indien leverancier tegen vergoeding of om niet hulpmiddelen ter beschikking
van koper of van een door koper aangegeven derde stelt en/of aan hem c.q.
aan die derde in gebruik geeft, is koper aansprakelijk voor alle schade die direct
of indirect mochten worden toegebracht aan die hulpmiddelen dan wel door
vorst, diefstal of vermissing van die hulpmiddelen mocht ontstaan, alsmede
door of in verband met het gebruik van die hulpmiddelen direct of indirect
mocht worden toegebracht aan leverancier, koper en/of derden, c.q. hun toebehorende goederen of personen in hun dienst. Koper is verplicht zich tegen
voormelde schaden voldoende te verzekeren.
16.2	Indien leverancier terzake tot schadevergoeding door wie dan ook mocht
worden aangesproken is koper verplicht leverancier te vrijwaren en hem op
eerste aanmaning al datgene te vergoeden wat leverancier aan de desbetreffende wederpartij mocht hebben moeten voldoen.
16.3 	Koper is tegenover leverancier aansprakelijk en in hun verhouding ten aanzien
van derden draagplichtig voor alle schade die door werknemers van leverancier veroorzaakt wordt in geval deze op verzoek van koper diensten aan koper
verlenen.
16.4 	Koper zal leverancier vrijwaren c.q. schadeloosstellen terzake van aanspraken
van derden op grond van omstandigheden, waarvoor leverancier krachtens
het voorgaande alsmede het onderhavige artikel niet verantwoordelijk of
aansprakelijk is of verdergaande dan waartoe de aansprakelijkheid van leverancier krachtens het in vorenbedoelde artikelen beperkt is en doet terzake van
dergelijke aanspraken afstand van het recht van regres op leverancier.
Artikel 17 Klachten en vorderingen
17.1 	Klachten terzake van beweerde onjuiste leveringen en/of diensten, anders dan
in verband met de in artikel 15 bedoelde gebreken waarvoor de in lid 5 van dat
artikel bedoelde regeling geldt, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen

acht dagen na het tijdstip van aflevering c.q. verrichting schriftelijk bij leverancier
te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van leverancier
terzake komt te vervallen.
17.2 	Indien koper bewijst dat de gestelde onjuistheid der levering of dienst op het
tijdstip der levering niet kenbaar was, gaat genoemde termijn in op het tijdstip
waarop zulks wel het geval was, althans het geval behoorde te zijn.
17.3 	Indien en voorzover leverancier minder dan de overeengekomen hoeveelheid
producten (verminderd met de toegestane tolerantie) heeft afgeleverd, is
hij uitsluitend verplicht tot - te zijner keuze - hetzij binnen een redelijke periode
afleveren van de ontbrekende hoeveelheid, hetzij koper te crediteren voor een
bedrag gelijk aan de voor de ontbrekende hoeveelheid overeengekomen prijs.
Leverancier zal terzake niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
17.4 	Indien en voorzover een door of namens leverancier verrichte dienst niet voldoet
aan hetgeen daaromtrent tussen leverancier en koper is overeengekomen, is
leverancier uitsluitend verplicht tot het - te zijner keuze - hetzij binnen een redelijke
periode na vaststelling dat de verrichte dienst niet voldoet die dienst opnieuw
alsnog deugdelijk te verrichten, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk
aan de voor die dienst overeengekomen prijs. Leverancier zal terzake niet tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.
17.5 	Alle eventuele vorderingen van koper, anders dan in verband met de in artikel 15
bedoelde gebreken waarvan de in lid 5 van dat artikel bedoelde regeling geldt,
dienen op straffe van verval binnen zes maanden schriftelijk bij leverancier te zijn
ingediend. De termijn van zes maanden vangt aan op het tijdstip der levering
waarop de vordering betrekking heeft.
Artikel 18 Wederverkoop en controle
18.1 	Behoudens voorafgaande schriftelijke machtiging van de leverancier is het niet
toegestaan als wederverkoper op te treden.
18.2 	De wederverkoper is verplicht zijn aanbiedingen, verkopen en/of leveranties
van producten en diensten onder toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te doen plaatsvinden. Indien een verkoopovereenkomst met een
wederverkoper wordt afgesloten dan verplicht deze zich voor equipementplaatsingen zorg te dragen voor een stabiele en veilige opstelplaats.
18.3 	Vanaf het tijdstip waarop een wederverkoper niet meer aan de als zodanig door
leverancier aan die wederverkoper gestelde eisen voldoet, heeft zijn koper het
recht verdere afname van de door die koper van wederverkoper gekochte
producten en/of verleende c.q. nog te verlenen diensten te weigeren en heeft
leverancier het recht verdere levering van de door hem aan wederverkoper
verkochte producten en/of diensten te weigeren.
18.4 	Leverancier is bevoegd door een door hem aan te wijzen registeraccountant
de naleving door wederverkoper van deze Algemene Verkoopvoorwaarden
alsmede alle door wederverkoper te verstrekken opgaven te doen controleren.
18.5 	Wederverkoper is verplicht de vorenbedoelde accountant inzage te verlenen
in alle stukken en bescheiden, welke door die accountant voor zijn onderzoek
noodzakelijk worden geacht en de accountant ook overigens alle medewerking
tot uitvoering van zijn taak te verlenen.
Artikel 19 Algemeen
19.1 	Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen leverancier en
koper nietig of niet rechtsgeldig zijn, zal de overeenkomst voor het overige van
kracht blijven.
19.2 	Partijen zullen over vorenbedoelde bepalingen in overleg treden teneinde
zonodig een vervangende, wél rechtsgeldige, regeling te treffen.
Artikel 20 Geschillen en toepasselijke recht
20.1 	Alle geschillen - ook indien slechts door een der partijen als zodanig aangemerkt
- die tussen leverancier en koper mochten ontstaan in verband met een aanbieding of een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden
van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien of daarmee verband houden zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter onder wiens rechtsgebied leverancier is gevestigd.
20.2 	Op de overeenkomsten tussen leverancier en koper als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende Voorwaarden
van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., gevestigd te Eindhoven gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

I Algemene bepalingen
1 	Deze Aanvullende Voorwaarden behoren bij en maken deel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., gevestigd te
Eindhoven.
2 	De in de Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen defi nities en bepalingen
zijn van toepassing bij het gebruik van de Aanvullende Voorwaarden.
3 	Voorzover in deze Aanvullende Voorwaarden prijzen en tarieven zijn vermeld, zijn
deze exclusief de belasting op de toegevoegde waarde (BTW).
II Diensten
1 	Onverminderd het bepaalde in artikel 3 der Algemene Verkoopvoorwaarden,
kunnen door leverancier aan koper van producten onder meer de volgende
diensten worden verleend.
a. Adviezen, producten en systeemtoepassingen.
		Het aan koper zonder vergoeding geven van advies inzake samenstelling
van de voor het door de koper beoogde werk benodigde producten en
systeemtoepassingen.

b. Speciale hulpmiddelen.
		Het aan koper al dan niet tegen afzonderlijke vergoeding ter beschikking
stellen van speciale hulpmiddelen of systemen.
2 	Koper is verplicht het in goede staat te (doen) (onder)houden, het uitsluitend
vakkundig in overeenstemming met zijn doel te (doen) gebruiken, en zonodig
te (doen) verplaatsen alsmede daarbij alle door of namens leverancier en/of
door overheid gegeven of nog te geven veiligheids- en andere voorschriften
nauwgezet op te volgen. Bij onduidelijkheid zal koper te rade gaan bij de leverancier. Leverancier is nimmer aansprakelijk ten opzichte van koper of derden
voor het kapot klappen van mortelslangen ook al zijn de slangen geleverd of ter
beschikking van koper gesteld door leverancier.
III Bijzondere bepalingen en voorschriften
A.
Advies over producten en systeemtoepassingen.
1. 	Indien koper een advies over producten en/of over systeemtoepassingen
wenst is hij verplicht leverancier duidelijk en volledig in te lichten omtrent
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verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke
nakoming door leverancier zal koper evenwel een redelijk gedeelte van de
totale koopprijs verschuldigd zijn.
6.4 	Voor het oprijden, lossen, verplaatsen, uit- en inladen, en afrijden wordt slechts
een beperkte tijd ter beschikking gesteld. Bij overschrijding daarvan zijn de
daaruit voortvloeiende kosten en schaden voor rekening van koper.
6.5 	Tenzij anders overeengekomen worden uitsluitend met behulp van door leverancier te kiezen vervoermiddelen producten geleverd en/of hulpmiddelen
vervoerd en worden diensten bestaande uit werkzaamheden uitsluitend met
behulp van door leverancier te kiezen hulpmiddelen verricht.
6.6 	Indien ingevolge nadere overeenkomst tussen leverancier en koper is overeengekomen dat koper of een door hem aangewezen derde het vervoer verzorgt en/of hulpmiddelen ter beschikking stelt, is leverancier gerechtigd te allen
tijde het beladen van de door of namens koper of de door hem aangewezen
derde ter beschikking gestelde vervoermiddelen, vervoermateriaal en emballage en/of het gebruik van die hulpmiddelen te weigeren, indien deze naar zijn
oordeel voor het betreffende doel niet geschikt zijn; aan een weigeren of niet
weigeren door leverancier zal koper evenwel geen enkel recht kunnen ontlenen.
Artikel 7 Prijzen
7.1 	De voor een land afgesproken prijzen en tarieven gelden alleen voor het land
waarvoor de tarieven zijn vastgesteld. De prijzen worden voor een bepaalde
duur overeengekomen met klant. Dit kan geschieden door te verwijzen naar een
prijslijst. Een prijslijst is geldig voor de duur die op de prijslijst staat. Onverminderd
het bepaalde in het volgende lid, gelden afwijkende prijzen slechts indien en
voor zover deze uitdrukkelijk tussen leverancier en koper zijn overeengekomen.
7.2 	De tussen leverancier en koper overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op
de ten tijde van de verkoop geldende grondstofprijzen, Ionen, sociale lasten,
vervoerskosten, belastingen enz. Indien en voor zover één of meer der in dit lid
genoemde kosten vóór of tijdens de uitvoering der overeenkomst doch na de
totstandkoming daarvan, een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd
de uit die verhoging voortvloeiende meerkosten aan koper door te berekenen.
Artikel 8 Statiegeld
8.1 	Indien leverancier meermalen bruikbare emballage tegen statiegeld aan koper
ter beschikking stelt wordt door leverancier het bedrag aan statiegeld tegelijk
met de geleverde producten afzonderlijk op de factuur aan koper in rekening
gebracht.
8.2 	Voor de op kosten van koper aan leverancier teruggezonden emballage als
vorenbedoeld wordt spoedig na ontvangst door leverancier aan koper een
creditfactuur gezonden ter grootte van het voor die emballage oorspronkelijk
gefactureerde statiegeld, mits de terugontvangen emballage nog in dezelfde
goede staat is als zij door koper werd ontvangen en koper binnen 3 maanden
na factuurdatum deze emballage aan leverancier heeft geretourneerd of deze
emballage door leverancier binnen die termijn tegelijk met een volgende levering retour genomen wordt.
Artikel 9 Terugzendingen
9.1 	Door koper bestelde doch teruggezonden producten en/of geweigerde diensten worden op gebruikelijke wijze in rekening gebracht.
9.2 	Alle uit terugzendingen of weigeringen voor leverancier voortvloeiende kosten
en schaden komen ten laste van koper, behoudens voorzover hij bewijst dat
de desbetreffende producten en/of diensten niet voldoen aan hetgeen is
overeengekomen.
Artikel 10 Overmacht
10.1 	Als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard
dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
10.2 	Als dergelijke omstandigheden worden onder meer aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, staat van oorlog of beleg, epidemie, quarantaine, vorst,
ijsgang, overstroming, gladheid, mist, storm, belemmering en/of stremming van
vervoerswegen, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan
arbeidskrachten, gebrek aan geschikte middelen van vervoer en/of grondstoffen, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoornissen, brand, ontploffing, atoomkernreacties, storing in de energievoorziening, het geheel of gedeeltelijk in gebreke
blijven van een derde die door leverancier ten behoeve van de uitvoering der
overeenkomst werd ingeschakeld, belemmeringen welke worden veroorzaakt
door overheidsmaatregelen en voorts iedere andere omstandigheid die leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop hij geen invloed kan
uitoefenen.
10.3 	Elke partij bij de overeenkomst is verplicht de wederpartij(en) onverwijld in te
lichten indien zij door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd haar
verplichtingen jegens de wederpartij(en) na te komen.
10.4 	Elke partij betrokken bij de overeenkomst die tengevolge van overmacht geheel
of gedeeltelijk niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen
is gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, dan wel indien een dergelijke opschorting drie
maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief aan de
wederpartij(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 11 Betaling
11.1 	Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling
of betaling bij aflevering te verlangen indien de leverancier daartoe aanleiding
ziet, geschiedt betaling binnen dertig dagen na factuurdatum. Betaling wordt
geacht te hebben plaatsgevonden zodra het betreffende bedrag door de leverancier volledig is ontvangen. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt de
valutadatum van de ontvangst van de desbetreffende betaling. Leverancier
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is gerechtigd de facturering geheel of gedeeltelijk door de wederverkoper te
laten verrichten; in zodanig geval wordt zulks uitdrukkelijk in de orderbevestiging
vermeld. Elke betaling van openstaande facturen wordt geacht te dienen ter
voldoening van de oudste openstaande post.
11.2 	Verrekening van een eventueel door koper vermeende vordering op leverancier
en/of wederverkoper is uitgesloten. Eerst ná ontvangst van een creditfactuur van
leverancier en/of wederverkoper is koper gerechtigd het gecrediteerde bedrag
in mindering te brengen op het door hem aan leverancier en/of wederverkoper
verschuldigde.
11.3 	Indien het bedrag der creditfactuur meer beloopt dan hetgeen koper bij
ontvangst van de factuur nog aan leverancier en/of wederverkoper verschuldigd is, zal dat meerdere aan koper worden voldaan.
11.4 	Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper, zonder dat daartoe enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan leverancier en/of wederverkoper over het factuurbedrag, c.q. het resterende bedrag, ingaande op de
factuurdatum een rente verschuldigd waarvan de rentevoet is die der wettelijke
rente vermeerderd met twee procent punten.
Artikel 12 Zekerheid, opeisbaarheid, opschorting en ontbinding
12.1 	Leverancier is gerechtigd om zowel tijdens als na de totstandkoming der overeenkomst zekerheid tot betaling of gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van
de koopsom te vorderen, waarvan de kosten voor rekening van koper komen.
12.2 	Indien koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn schuldeisers treft,
surséance vraagt, in staat van faillissement geraakt, onder bewind wordt gesteld,
indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, dan wel indien kopers bedrijf wordt
gesloten, zijn vennootschap wordt ontbonden of zijn onderneming wordt overgedragen, is elke vordering van leverancier op koper terstond en in haar geheel
opeisbaar.
12.3 	In de in het vorige lid omschreven gevallen is leverancier voorts gerechtigd
de (verdere) uitvoering van deze en eventuele andere overeenkomsten met
koper, voor zover die nog niet of nog niet volledig mochten zijn uitgevoerd,
op te schorten dan wel die overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling
of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet
betaalde producten en hun emballage, alsmede de ten gebruike en/of ter
beschikking gestelde hulpmiddelen onmiddellijk terug te nemen, onverminderd
zijn recht op schadevergoeding, rente en kosten.
Artikel 13 Incassokosten
13.1 	Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door leverancier geldend
maken van zijn rechten voortvloeiende uit of terzake van de met koper gesloten overeenkomst, komen, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of
ingebrekestelling is vereist, ten laste van koper.
13.2 	Leverancier is gerechtigd de in het eerste lid bedoelde kosten, andere dan de
aan een gerechtelijke inningsprocedure en de executie verbonden kosten, te
fixeren op 10 percent van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van
€ 225 per keer.
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 	Alle aan koper geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat
koper aan al zijn verplichtingen jegens leverancier zal hebben voldaan. Koper
is verplicht de producten gedurende deze periode in onberispelijke staat te
houden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
14.2 	Tenzij zulks behoort tot de gebruikelijke uitoefening van het bedrijf van koper,
is deze niet bevoegd de producten te verwerken, in eigendom (eigendom tot
zekerheid daaronder begrepen) over te dragen, in pand te geven of anderszins
te bezwaren, zolang de producten nog eigendom zijn van leverancier.
Artikel 15 Aansprakelijkheid van leverancier
15.1 	Indien wordt vastgesteld dat het door koper van leverancier betrokken product
bij aflevering niet voldeed aan de in de overeenkomst voorgeschreven specificaties is leverancier aansprakelijk voor de schade die koper daardoor heeft
geleden, zulks evenwel onder inachtneming van en onverminderd de in de volgende leden gestelde.
15.2 	De vaststelling dat het betrokken product bij aflevering niet voldeed aan de desbetreffende specificaties kan - in geval het een gecertificeerd product betreft
- slechts geschieden volgens de bepalingen van het van toepassing zijnde certificatiesysteem en – ingeval het een ander product betreft - slechts door middel
van een na gehouden onderzoek uitgebracht rapport van een in overleg met
leverancier aan te wijzen deskundigenbureau.
15.3 Onder schade wordt verstaan:
a. 	dood of letsel van personen, beschadiging, vernietiging of verdwijning van
stoffelijke goederen, alsmede alle daaruit voortvloeiende schade;
b. 	de kosten voor het opruimen, uitbouwen, wegnemen of blootleggen van het
door leverancier geleverde gebrekkige product en de kosten voor het weer
inbouwen, opbouwen of aanbrengen van een opnieuw geleverd deugdelijk
product alsmede alle daaruit voortvloeiende gevolgschade (waaronder
bedrijfsschade);
c. 	de kosten van een opnieuw te leveren product ter vervanging, verbetering of
herstel van het gebrekkige product waaronder begrepen de transportkosten.
15.4 	De aansprakelijkheid van leverancier voor gebreken van door hem geleverde
producten is beperkt tot een bedrag van € 450.000 per gebeurtenis.
15.5 	De aansprakelijkheid van leverancier als bedoeld in de voorgaande leden
vervalt:
a. 	indien daarop jegens de leverancier geen beroep is gedaan terstond nadat
aan degene aan wie dit product is geleverd is gebleken of redelijkerwijs had
moeten blijken dat het product niet aan de specificaties voldeed;
b. 	indien het product is verwerkt hoewel toen in redelijkheid reeds kon worden
vermoed dat het niet voldeed aan de specificaties;

c. 	indien koper zijn aanspraken die hij op grond van het bepaalde in vorige
leden en het onderhavige lid heeft, niet binnen drie jaar, te rekenen vanaf
het tijdstip der aflevering, geldend heeft gemaakt.
15.6 	Alle kosten verband houdende met het onderzoek van het product komen voor
rekening van koper indien volgens de in lid 15.2 bepaalde wijze niet is vastgesteld
dat het product bij aflevering niet voldeed aan de specificaties. Indien volgens
de in lid 15.2 bepaalde wijze is vastgesteld dat het product bij aflevering niet
voldeed aan de specificatie(s) komen genoemde kosten - mits redelijk – voor
rekening van leverancier.
15.7 	Indien koper producten betrekt via een wederverkoper, heeft koper in dit artikel
bedoelde rechten uitsluitend jegens die wederverkoper, en is leverancier jegens
die koper niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, in verband met de betrokken levering. In het in de vorige volzin bedoelde geval is de
aansprakelijkheid van de wederverkoper voor schade door koper geleden ten
gevolge van gebreken in het product, op dezelfde wijze beperkt als op grond
van het voorgaande geldt in de verhouding tussen leverancier en koper.
15.8 	Voor elke andere schade is leverancier niet aansprakelijk. In het bijzonder is leverancier nimmer aansprakelijk:
a. 	wegens niet- of niet tijdige levering van producten en/of verrichting van
diensten;
b. 	voor de hoedanigheid van producten waarvan op verzoek van koper andere
dan in de betrokken aanbieding vermelde materialen zijn toegevoegd;
c. 	voor de wijze waarop de producten worden verwerkt;
d. 	wegens het niet verwerken c.q. gebruiken van de producten conform de
producteigen kenmerken zoals aangegeven op de daarbij behorende productinformatiebladen en/of verwerkingsadviezen.
e. 	voor de wijze waarop van diensten gebruik wordt gemaakt;
f. 	voor het geven van adviezen, hetzij dat deze vóór de totstandkoming van de
koopovereenkomst zijn gegeven, hetzij hierna.
	Mocht zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend
recht niettemin bestaan, dan is leverancier in geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan leverancier zelf ter zake van de schade
waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden op zijn verzekeraars kan verhalen.
Artikel 16 Aansprakelijkheid van koper
16.1 	Indien leverancier tegen vergoeding of om niet hulpmiddelen ter beschikking
van koper of van een door koper aangegeven derde stelt en/of aan hem c.q.
aan die derde in gebruik geeft, is koper aansprakelijk voor alle schade die direct
of indirect mochten worden toegebracht aan die hulpmiddelen dan wel door
vorst, diefstal of vermissing van die hulpmiddelen mocht ontstaan, alsmede
door of in verband met het gebruik van die hulpmiddelen direct of indirect
mocht worden toegebracht aan leverancier, koper en/of derden, c.q. hun toebehorende goederen of personen in hun dienst. Koper is verplicht zich tegen
voormelde schaden voldoende te verzekeren.
16.2	Indien leverancier terzake tot schadevergoeding door wie dan ook mocht
worden aangesproken is koper verplicht leverancier te vrijwaren en hem op
eerste aanmaning al datgene te vergoeden wat leverancier aan de desbetreffende wederpartij mocht hebben moeten voldoen.
16.3 	Koper is tegenover leverancier aansprakelijk en in hun verhouding ten aanzien
van derden draagplichtig voor alle schade die door werknemers van leverancier veroorzaakt wordt in geval deze op verzoek van koper diensten aan koper
verlenen.
16.4 	Koper zal leverancier vrijwaren c.q. schadeloosstellen terzake van aanspraken
van derden op grond van omstandigheden, waarvoor leverancier krachtens
het voorgaande alsmede het onderhavige artikel niet verantwoordelijk of
aansprakelijk is of verdergaande dan waartoe de aansprakelijkheid van leverancier krachtens het in vorenbedoelde artikelen beperkt is en doet terzake van
dergelijke aanspraken afstand van het recht van regres op leverancier.
Artikel 17 Klachten en vorderingen
17.1 	Klachten terzake van beweerde onjuiste leveringen en/of diensten, anders dan
in verband met de in artikel 15 bedoelde gebreken waarvoor de in lid 5 van dat
artikel bedoelde regeling geldt, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen

acht dagen na het tijdstip van aflevering c.q. verrichting schriftelijk bij leverancier
te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van leverancier
terzake komt te vervallen.
17.2 	Indien koper bewijst dat de gestelde onjuistheid der levering of dienst op het
tijdstip der levering niet kenbaar was, gaat genoemde termijn in op het tijdstip
waarop zulks wel het geval was, althans het geval behoorde te zijn.
17.3 	Indien en voorzover leverancier minder dan de overeengekomen hoeveelheid
producten (verminderd met de toegestane tolerantie) heeft afgeleverd, is
hij uitsluitend verplicht tot - te zijner keuze - hetzij binnen een redelijke periode
afleveren van de ontbrekende hoeveelheid, hetzij koper te crediteren voor een
bedrag gelijk aan de voor de ontbrekende hoeveelheid overeengekomen prijs.
Leverancier zal terzake niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
17.4 	Indien en voorzover een door of namens leverancier verrichte dienst niet voldoet
aan hetgeen daaromtrent tussen leverancier en koper is overeengekomen, is
leverancier uitsluitend verplicht tot het - te zijner keuze - hetzij binnen een redelijke
periode na vaststelling dat de verrichte dienst niet voldoet die dienst opnieuw
alsnog deugdelijk te verrichten, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk
aan de voor die dienst overeengekomen prijs. Leverancier zal terzake niet tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.
17.5 	Alle eventuele vorderingen van koper, anders dan in verband met de in artikel 15
bedoelde gebreken waarvan de in lid 5 van dat artikel bedoelde regeling geldt,
dienen op straffe van verval binnen zes maanden schriftelijk bij leverancier te zijn
ingediend. De termijn van zes maanden vangt aan op het tijdstip der levering
waarop de vordering betrekking heeft.
Artikel 18 Wederverkoop en controle
18.1 	Behoudens voorafgaande schriftelijke machtiging van de leverancier is het niet
toegestaan als wederverkoper op te treden.
18.2 	De wederverkoper is verplicht zijn aanbiedingen, verkopen en/of leveranties
van producten en diensten onder toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te doen plaatsvinden. Indien een verkoopovereenkomst met een
wederverkoper wordt afgesloten dan verplicht deze zich voor equipementplaatsingen zorg te dragen voor een stabiele en veilige opstelplaats.
18.3 	Vanaf het tijdstip waarop een wederverkoper niet meer aan de als zodanig door
leverancier aan die wederverkoper gestelde eisen voldoet, heeft zijn koper het
recht verdere afname van de door die koper van wederverkoper gekochte
producten en/of verleende c.q. nog te verlenen diensten te weigeren en heeft
leverancier het recht verdere levering van de door hem aan wederverkoper
verkochte producten en/of diensten te weigeren.
18.4 	Leverancier is bevoegd door een door hem aan te wijzen registeraccountant
de naleving door wederverkoper van deze Algemene Verkoopvoorwaarden
alsmede alle door wederverkoper te verstrekken opgaven te doen controleren.
18.5 	Wederverkoper is verplicht de vorenbedoelde accountant inzage te verlenen
in alle stukken en bescheiden, welke door die accountant voor zijn onderzoek
noodzakelijk worden geacht en de accountant ook overigens alle medewerking
tot uitvoering van zijn taak te verlenen.
Artikel 19 Algemeen
19.1 	Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen leverancier en
koper nietig of niet rechtsgeldig zijn, zal de overeenkomst voor het overige van
kracht blijven.
19.2 	Partijen zullen over vorenbedoelde bepalingen in overleg treden teneinde
zonodig een vervangende, wél rechtsgeldige, regeling te treffen.
Artikel 20 Geschillen en toepasselijke recht
20.1 	Alle geschillen - ook indien slechts door een der partijen als zodanig aangemerkt
- die tussen leverancier en koper mochten ontstaan in verband met een aanbieding of een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden
van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien of daarmee verband houden zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter onder wiens rechtsgebied leverancier is gevestigd.
20.2 	Op de overeenkomsten tussen leverancier en koper als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende Voorwaarden
van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., gevestigd te Eindhoven gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

I Algemene bepalingen
1 	Deze Aanvullende Voorwaarden behoren bij en maken deel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., gevestigd te
Eindhoven.
2 	De in de Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen defi nities en bepalingen
zijn van toepassing bij het gebruik van de Aanvullende Voorwaarden.
3 	Voorzover in deze Aanvullende Voorwaarden prijzen en tarieven zijn vermeld, zijn
deze exclusief de belasting op de toegevoegde waarde (BTW).
II Diensten
1 	Onverminderd het bepaalde in artikel 3 der Algemene Verkoopvoorwaarden,
kunnen door leverancier aan koper van producten onder meer de volgende
diensten worden verleend.
a. Adviezen, producten en systeemtoepassingen.
		Het aan koper zonder vergoeding geven van advies inzake samenstelling
van de voor het door de koper beoogde werk benodigde producten en
systeemtoepassingen.

b. Speciale hulpmiddelen.
		Het aan koper al dan niet tegen afzonderlijke vergoeding ter beschikking
stellen van speciale hulpmiddelen of systemen.
2 	Koper is verplicht het in goede staat te (doen) (onder)houden, het uitsluitend
vakkundig in overeenstemming met zijn doel te (doen) gebruiken, en zonodig
te (doen) verplaatsen alsmede daarbij alle door of namens leverancier en/of
door overheid gegeven of nog te geven veiligheids- en andere voorschriften
nauwgezet op te volgen. Bij onduidelijkheid zal koper te rade gaan bij de leverancier. Leverancier is nimmer aansprakelijk ten opzichte van koper of derden
voor het kapot klappen van mortelslangen ook al zijn de slangen geleverd of ter
beschikking van koper gesteld door leverancier.
III Bijzondere bepalingen en voorschriften
A.
Advies over producten en systeemtoepassingen.
1. 	Indien koper een advies over producten en/of over systeemtoepassingen
wenst is hij verplicht leverancier duidelijk en volledig in te lichten omtrent
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B.

alle eisen en voorschriften die door koper dan wel diens opdrachtgever met
betrekking tot de benodigde mortel en/of systemen aan het te bouwen werk
worden gesteld.
2. 	Elk advies over producten en systeemtoepassingen wordt door leverancier schriftelijk en naar beste weten uitgebracht. Leverancier aanvaardt
evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor de door hem uitgebrachte
adviezen, noch voor de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt, een
en ander zoals bepaald in de artikelen 15, lid 8, en 17, lid 4 der Algemene
Verkoopvoorwaarden.
3. 	Het advies over producten en systeemtoepassingen is uitsluitend van toepassing op het (bouw)werk ten behoeve waarvan het is gevraagd.
Speciale hulpmiddelen.
1. 	Indien koper een speciaal hulpmiddel wil gebruiken is hij verplicht desbetreffende onder vermelde bijzondere bepalingen en onder vermelde voorschriften nauwgezet in acht te nemen c.q. op te volgen.

2 Bijzondere bepalingen
2.1 Leveringstermijnen
	Elk speciaal hulpmiddel dient gelijktijdig met de eerste levering van producten
besteld te worden. Afzonderlijke bezorging kan in overleg tegen speciale
tarieven plaatsvinden. De leveringen zullen geschieden binnen de afgesproken
termijnen.
2.2 Leveringswijze
	De plaats van afroep wordt bepaald door leverancier. De levering van mortel
kan geschieden door middel van siloplaatsing of siloruiling. Andere leveringen of
nabestellingen van mortel in bulk geschieden in volle vrachten door middel van
inblazen vanuit zelflossende bulkauto’s. Levering van geringere hoeveelheden
kan tegen speciale tarieven plaatsvinden.
2.3 Prijzen
	Tenzij in tarievenlijst of in desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders
vermeld, zijn de tussen leverancier en koper overeengekomen prijzen voor de
levering van mortel producten in bulk inclusief het in gebruik geven, eenmalig
installeren en na gebruik ophalen van het desbetreffende speciale hulpmiddel
doch exclusief het toebehoren bij dat hulpmiddel, zoals voedingskabel, waterslang e.d. Dit toebehoren kan desgewenst door leverancier worden bijgeleverd
doch dient te worden gekocht. Koper dient het eventueel gewenste toebehoren
gelijktijdig met de eerste levering te bestellen. Leverancier kan verlangen dat
er voor het ter beschikking stellen van een hulpmiddel een waarborgsom zal
worden betaald.
2.4 	Lostijden en vrachttoeslagen
	Lostijden van meer dan 45 minuten worden door leverancier aan koper in rekening gebracht tegen tarief conform geldende tarievenlijst of speciale afspraak
in de leveringsovereenkomst. De lostijd vangt aan op het tijdstip waarop de bestuurder van het betreffende vervoermiddel zich op het werk meldt. Indien geen
volle silo en geen volle vrachten door zelflossende bulkauto’s kunnen worden
gebracht, wordt door leverancier aan koper een toeslag onvolledige lossing in
rekening gebracht zoals vermeld op de geldende tarievenlijst.
2.5 Siloverplaatsing
	Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 16 der Algemene Verkoopvoorwaarden (levering en risico, aansprakelijkheid van koper), kan een reeds geplaatste silo op verzoek van koper of de door hem aangewezen derde worden
verplaatst, doch uitsluitend door leverancier mits de silo leeg is of een resthoeveelheid van niet meer dan 20 ton bevat. Uitvoering vindt plaats binnen 3
werkdagen na opdracht, tegen de volgende tarieven:
a. 	indien tevens nalevering d.m.v. siloruiling plaatsvindt: gratis mits binnen 45
minuten, en onverminderd het bepaalde onder 2.4 en 2.6; in dit geval is ook
het verplaatsen van meerdere silo’s op hetzelfde bouwwerk gratis, mits binnen 45 minuten;
b. 	indien geen nalevering d.m.v. siloruiling plaatsvindt, worden voor de verplaatsing kosten conform tarievenlijst in rekening gebracht.
2.6 Resthoeveelheden
	Resthoeveelheden van 1 ton of minder worden door leverancier niet gecrediteerd. Resthoeveelheden in silo’s mogen nimmer meer dan 20 ton belopen.
Resthoeveelheden in silo’s van meer dan 1 ton, niet zijnde zogenaamde “speciale producten” worden door leverancier gecrediteerd onder aftrek van de
vrachtkosten zoals vermeld op de geldende tarievenlijst. Andere resthoeveelheden en resthoeveelheden in silo’s van “speciale producten” worden niet
gecrediteerd, doch daarvoor worden stortingskosten in rekening gebracht. In
de betreffende overeenkomst, en op bijbehorende orderbevestiging, is aangegeven of de levering een “speciaal product” betreft.
2.7 Aansprakelijkheid
	Elk speciaal hulpmiddel is onvervreemdbaar eigendom van de leverancier. Het is
de koper niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruiksrechten te vestigen, zekerheidsrechten te vestigen zoals pand, dan wel op enigerlei wijze tot overdracht
over te gaan van de hulpmiddelen.
2.8 Kosten
	Alle kosten van reparaties voor het herstel van beschadigingen, vermissingen en
gebreken aan het speciale hulpmiddel ontstaan tijdens de tussen leverancier en
koper overeengekomen periode van gebruik of aanwezigheid, met uitzondering

van de kosten die het gevolg zijn van gewone slijtage, doch met inbegrip van
de kosten tengevolge van slijtage aan mortelpompen, dienen door koper aan
leverancier op eerste vordering te worden vergoed, zulks onverminderd kopers
aansprakelijkheid en verplichtingen als bepaald in artikel 16 der Algemene
Verkoopvoorwaarden.
2.9 Storingen
	Leverancier verplicht zich bij storingen eventueel nodige reparaties aan het
speciale hulpmiddel zo snel mogelijk te laten (doen) verrichten dan wel een
vervangend speciaal hulpmiddel te plaatsen, alles onverminderd het hierboven
onder 2.7 bepaalde. Kosten verbonden aan het noodzakelijk herstel of vervanging van tengevolge van normale slijtage gesleten onderdelen van het speciale
hulpmiddel, zulks evenwel met uitzondering van mortelpompen, en mits de gesleten onderdelen door koper of de door hem aangewezen derde vakkundig
en grondig zijn gereinigd, zullen door leverancier worden gedragen. Wanneer
de storing niet onverwijld na de constatering is gemeld bij de leverancier heeft
de leverancier het recht om de kosten van herstel of vervanging in rekening te
brengen bij de koper. Leverancier sluit evenwel uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan tengevolge van het niet of gebrekkig
functioneren van het speciale hulpmiddel, een en ander zoals bepaald in de
artikelen 15, lid 8, en 17, lid 4 der Algemene Verkoopvoorwaarden.
3 Voorschriften voor (ver)plaatsing en gebruik van speciale hulpmiddelen
3.1 Bereikbaarheid
	Koper staat er voor in - zulks in aanvulling op en onverminderd het bepaalde in
artikel 6, lid 3 der Algemene Verkoopvoorwaarden - dat in geval van gebruik van
een silo of speciaal equipement de opstelplaats daarvan te allen tijde goed en
veilig bereikbaar is voor de speciale silowagen en andere transportmiddelen van
leverancier, en dat bij naleveringen zonder siloruiling de bulkauto van leverancier de lossing binnen een afstand van ten hoogste twaalf en een halve meter
van de silo kan verrichten. Extra kosten gemaakt voor het onbereikbaar zijn van
equipement worden in rekening gebracht volgens de geldende tarievenlijst.
3.2 Opstelplaats
	Koper staat er voor in dat in geval van gebruik van een silo of speciaal equipement de opstelplaats daarvan te allen tijde geschikt is voor het opstellen,
gebruiken en weghalen van dat speciale hulpmiddel. Koper is daarom verplicht:
a. 	kennis te dragen van de ligging van de ondergrondse en geplande leidingen
en in verband daarmede de opstelplaats zodanig te bepalen dat er geen
kans voor hinder of beschadiging van die leidingen bestaat;
b. 	de opstelplaats zodanig te bepalen dat de afstand daarvan tot eventuele
hellingen en/of afgravingen tenminste de hoogte der helling plus één meter
beloopt;
c. 	de ondergrond van de opstelplaats zodanig voor te bereiden dat de silo, c.q.
het speciaal equipement, bij aflevering of verplaatsing onmiddellijk opgesteld
kan worden op een waterpas grondvlak en te allen tijde bij gebruik loodrecht
blijft staan;
d. 	in geval van (ver)plaatsing van de silo, c.q. het speciaal equipement, op niet
verdichte grond een goede werkvloer aan te brengen; bijvoorbeeld met
behulp van dragline schotten en/of stelconplaten waarvan de bovenzijde
op dezelfde hoogte ligt als het maaiveld; hierbij dienen de werkvloer en/of
balken tegen onderspoeling beschermd te worden.
e. Bij het plaatsen van speciaal equipement op steigers, verdiepingsvloeren e.d.
is de leverancier nimmer aansprakelijk voor onvoldoende draagkracht en de
eventuele gevolgen daarvan. Gebruik van steigers, verdiepingsvloeren e.d.
is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van koper c.q. derde. Ter
informatie: een volle silo weegt ca. 40 ton.
3.3 Weersomstandigheden
	Koper is verplicht er nauwkeurig op te letten, vooral bij en na ongunstige weersomstandigheden (hevige regen, storm, invallende vorst of dooi etc.) dat het
desbetreffende speciale hulpmiddel gedurende de periode waarin het ter
beschikking van koper is gesteld in een voor dat hulpmiddel en zijn omgeving
veilige stand (silo’s en speciaal equipement loodrecht!) is gezekerd; indien
nodig, is koper gehouden onmiddellijk zodanige voorzieningen te treffen dat
de veilige stand gewaarborgd blijft. In geval van vorst is koper voorts verplicht
vorstgevoelige onderdelen van de desbetreffende hulpmiddelen, waaronder
met name de schakelkast, vorstvrij op te bergen c.q. te houden en leidingen en
overige vochthoudende onderdelen af te tappen en droog te houden.
3.4 Gebreken
	Koper is verplicht eventuele gebreken in de stand, de hoedanigheid en het
functioneren van het desbetreffende speciale hulpmiddel onverwijld telefonisch
en schriftelijk te melden aan leverancier, die in overleg met koper de vereiste
maatregelen zal treffen, zulks onverminderd het hierboven onder de punten 2.7,
2.8 en 2.9 bepaalde.
3.5 Gebruik
	Koper staat er voor in dat elk desbetreffend speciaal hulpmiddel uitsluitend
gebruikt wordt voor opslag c.q. verwerking van door leverancier afgeleverde
producten. Indien in strijd hiermede wordt gehandeld is leverancier te allen
tijde gerechtigd de desbetreffende hulpmiddelen onmiddellijk terug te nemen,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding, een en ander zoals bepaald in
artikel 12, leden 2 en 3 der Algemene Verkoopvoorwaarden.
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Algemene Verkoopvoorwaarden Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
van Saint-Gobain Weber Beamix B.V., gevestigd te Eindhoven gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder
• 	leverancier: Saint-Gobain Weber Beamix B.V., statutair gevestigd te Eindhoven.
• 	wederverkoper: ieder die van leverancier betrokken en/of te betrekken producten
c.q. diensten aan derden aanbiedt, doorverkoopt, levert of doet leveren c.q.
verrichten.
• 	koper: ieder die met leverancier en/of met wederverkoper een overeenkomst tot
levering van producten c.q. het verrichten van diensten heeft gesloten. Voor zover
niet anders vermeld wordt onder koper tevens wederverkoper begrepen.
• 	producten: alle producten die door leverancier worden geleverd.
• 	diensten: alle door of namens leverancier te geven adviezen en/of te verrichten
werkzaamheden, het ter beschikking stellen van speciale hulpmiddelen hieronder
begrepen, verband houdende met de levering van producten.
• 	hulpmiddelen: al het materieel dat leverancier gebruikt en/of aan koper ter beschikking stelt bij de levering van producten en/of diensten, zoals doch niet uitsluitend
onder meer vrachtauto’s, bulkauto’s, silotransportwagens, alsmede doch niet uitsluitend speciale hulpmiddelen zoals silo’s, mengers, pompen, schakelkasten, waterslangen, elektriciteitskabels etc. en alles wat door leverancier als een hulpmiddel
wordt aangeduid.
• 	aflevering:
	a. 	ingeval het vervoer van de producten door leverancier wordt verzorgd: de overdracht van de producten op de overeengekomen plaats van aflevering aan
koper, dan wel aan de door koper aangewezen derde.
b. 	ingeval het vervoer van de producten door koper of door de door hem aan
gewezen derde wordt verzorgd: de overdracht van de producten aan de
vervoerder.
• Algemene Verkoopvoorwaarden:
de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van leverancier.
• Aanvullende Voorwaarden:
	de door leverancier voor het verrichten van diensten te stellen voorwaarden welke
gelden op het tijdstip der verrichting.
• Prijslijst:
	de door leverancier voor de verkoop van producten en het verrichten van diensten
uitgegeven lijst van prijzen en bijkomende voorwaarden, welke geldt op het tijdstip
van aflevering, onderscheidenlijk verrichting.
• Tarievenlijst:
geldende lijst met tarieven voor diensten per land.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 	De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van leverancier en op alle overeenkomsten tussen leverancier en koper, betreffende de verkoop en/of de levering van producten en/of het verrichten van
diensten voor zover zulks plaats vindt in een of meerdere landen van de EU.
	Een verwijzing door de koper naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere
voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk verworpen.
2.2 	De Aanvullende Voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op het verrichten van diensten voor zover zulks plaats vindt in een of
meer landen van de EU.
2.3 	In geval van samenloop hebben de bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden en de prijslijst voorrang boven die van de Algemene Verkoopvoorwaarden en die van de prijslijst voorrang boven die van de Aanvullende
Voorwaarden.
2.4 	Afwijkende bedingen en eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van koper
gelden slechts indien en voor zover die uitdrukkelijk door leverancier schriftelijk
zijn aanvaard en uitsluitend voor de betrokken overeenkomst.
Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 	Elke aanbieding van leverancier is vrijblijvend, behoudens voorzover in de aanbieding nadrukkelijk anders is bepaald.
3.2 	Afbeeldingen en beschrijvingen alsmede vermelding van maten en gewichten
en dergelijke gegevens in prospectussen, folders en promotiemateriaal van leverancier binden haar niet, behoudens voor zover in de aanbieding nadrukkelijk
daarnaar wordt verwezen.
3.3 	Leverancier behoudt zich de vrijheid voor een order geheel of gedeeltelijk niet
te aanvaarden en is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit
deze niet-aanvaarding ontstaat en/of zal ontstaan.
3.4 	Overeenkomsten tussen leverancier en koper komen slechts tot stand doordat
leverancier de order van koper bevestigt dan wel wanneer de leverancier aan
de uitvoering van de order is begonnen. Elke door bemiddeling van een wederverkoper af te sluiten overeenkomst, die tevens de verrichting van diensten
betreft, wordt uitsluitend rechtstreeks door leverancier aan koper bevestigd
behoudens in geval schriftelijk bij overeenkomst hiervan wordt afgeweken. Indien
gedurende de rit van het vervoermiddel en/of het transport van de hulpmiddelen van de openbare weg naar de plaats van aflevering of het werk, tijdens
de lossing, het uit- of inladen, de eventuele verplaatsing(en), of tijdens de terugkeer van eerder genoemde plaats(en) naar de openbare weg, schade aan
het vervoermiddel en/of de hulpmiddelen, dan wel door het vervoermiddel
en/of de hulpmiddelen schade aan derden, de koper of de leverancier zelve,

c.q. aan hun toebehorende goederen of personen in hun dienst, mocht zijn
toegebracht, is koper voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat de
schade veroorzaakt werd door opzet of grove schuld van de bestuurder van
het vervoermiddel. Indien en voor zover leverancier mocht worden aangesproken tot vergoeding van schade als voren bedoeld, is koper verplicht leverancier
terzake te vrijwaren en hem op eerste aanmaning al datgene te vergoeden
wat leverancier aan degene die hem tot schadevergoeding aansprak, mocht
hebben moeten voldoen. In dat geval neemt wederverkoper alle verplichtingen
beschreven in de Aanvullende Verkoopvoorwaarden op zich. Afspraken met vertegenwoordigingsonbevoegden van leverancier binden leverancier niet tenzij
en voor zover deze alsnog door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 	Leverancier is gerechtigd van een tot stand gekomen overeenkomst van koper
een schriftelijke tegenbevestiging te vorderen. Indien een zodanige tegen
bevestiging binnen acht werkdagen nadat het verzoek daartoe is gedaan niet
wordt ontvangen, is leverancier gerechtigd te zijner keuze:
• de overeenkomst als vervallen te beschouwen, zulks zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, mits leverancier koper schriftelijk van dat besluit in
kennis stelt. In dat geval is koper volledig aansprakelijk voor alle schaden van
leverancier, voortvloeiende uit het vervallen zijn van de overeenkomst.
• van koper nakoming der overeenkomst te vorderen, zonder zijnerzijds de overeenkomst uit te voeren, zolang de gevorderde tegenbevestiging door leverancier niet is ontvangen.
3.6 	Indien niet binnen acht werkdagen na ontvangst van een bevestiging of een
tegenbevestiging de juistheid van de inhoud daarvan door een der partijen
wordt ontkend, zijn partijen aan de inhoud daarvan gebonden.
3.7 	Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomsten tussen leverancier en
koper zijn slechts van kracht indien beide partijen zulks schriftelijk overeenkomen.
Artikel 4 Kwaliteit en herkomst
4.1 	Gecertificeerde producten voldoen bij aflevering aan de in het desbetreffende
certificaat vermelde specificaties. Andere producten voldoen bij aflevering aan
de desbetreffende tussen leverancier en koper overeengekomen kwaliteitseisen.
	Koper wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de gecertificeerde productomschrijving alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen. Mocht dit niet
het geval zijn dan dient koper de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte
te brengen zodat leverancier de koper alsnog kan informeren. Koper is er zich
van bewust dat hij duidelijke informatie dient af te geven waaruit de benodigde
vereisten van de af te nemen producten dient te blijken. Koper dient te verifiëren
of de specifieke eigenschappen of de wijze van verwerking van het product
toereikend zijn voor de beoogde toepassing.
4.2 	Leverancier bepaalt vanuit welke fabriek of opslagplaats producten worden
geleverd en/of diensten worden verricht behoudens voor zover tussen leverancier en koper anders is overeengekomen.
Artikel 5 Verpakking, hoeveelheid, gewicht en emballage
5.1 	De overeenkomst tussen leverancier en koper bepaalt of de producten verpakt
of onverpakt worden afgeleverd. In geval van verpakte aflevering bepaalt
leverancier de wijze van verpakking en wordt de grootte der verpakking in
kilogrammen, het aantal stuks, alsmede de hoeveelheid en soort der te bezigen
emballage duidelijk vermeld.
5.2 	Verpakte producten worden geleverd bruto voor netto. Het gewicht van verpakte producten wordt door de leverancier bij het Iaden vastgesteld door middel van telling.
5.3 	Het gewicht van onverpakte producten wordt door leverancier vastgesteld door
weging van de vrachtauto op een geijkte weegbrug.
5.4 	Het bij de aflevering der producten verstrekte afleveringsdocument wordt
geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij koper zijn
bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan leverancier
meldt.
5.5 	Een tolerantie van gemiddeld twee procent in het gewicht, vermeerderd met
het gewicht van de eventuele verpakking, is toelaatbaar.
5.6 	Tijdige melding door koper aan leverancier dat minder is geleverd dan op het
betrokken afleveringsdocument is vermeld, schort kopers betalingsverplichting
voor hetgeen wel is geleverd niet op.
Artikel 6 Levering en risico
6.1 	De producten c.q. diensten worden in normale fabriekstijden van leverancier
franco plaats van aflevering afgeleverd, c.q. verricht als overeengekomen tussen
leverancier en koper. Koper verplicht zich om bij levering door leverancier buiten
de normale fabriekstijden van leverancier de afleveringsbon zo spoedig mogelijk
getekend terug te zenden.
6.2 	De vermeldingen van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen of overeenkomsten zullen naar beste vermogen aangehouden worden doch zijn niet
bindend.
6.3 	Koper wijst de plaats van aflevering aan en staat er voor in dat het vervoermiddel en/of de hulpmiddelen van leverancier die plaats vanaf de openbare weg
op gebruikelijke wijze veilig kunnen bereiken en evenzo weer op de openbare
weg kunnen terugkeren. Indien en voor zover ontbinding plaatsvindt, nemen de
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