Algemene voorwaarden
Afhankelijk van de plaats van vestiging van Aartsen
dient, wanneer er in onderstaande leverings- en
betalingsvoorwaarden gesproken wordt over
“Nederland c.q. België” en/of “Nederlands c.q.
Belgisch recht”, het land van de vestiging waarmee de
koper de betreffende transactie heeft gesloten, te
worden gelezen.

Artikel 1. Toepasselijkheid van
deze voorwaardenprivate
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op
en maken integraal deel uit van alle
verkoopovereenkomsten die wij sluiten en alle diensten
die wij verrichten, alsmede op in dat kader af te leggen
verklaringen. Tussen ons en koper staat vast dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden
is gecontracteerd, zij ook op nog te sluiten
overeenkomsten en nog tot stand te komen
aanbiedingen van toepassing zijn. Deze algemene
voorwaarden gelden ook ten gunste van derden die wij
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
inschakelen. De toepasselijkheid van de voorwaarden
van de koper, hoe ook genaamd en op welke wijze dan
ook aan ons kenbaar gemaakt, wordt hiermede
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de
overeenkomst en tekortschieten door koper
1. Onze aanbiedingen, prijslijsten en inlichtingen zijn
vrijblijvend. Wij hebben het recht om een
aanbieding nog op de dag van de ontvangst van de
aanvaarding te herroepen. Onze facturen dienen
tevens als orderbevestiging.
2. Indien wij aan de koper een monster hebben
getoond of verstrekt dan staat tussen hem en ons
vast dat dit monster slechts bij wijze van aanduiding
werd verstrekt zonder dat de te leveren zaak
daaraan moet beantwoorden.

4. Tenzij anders is overeengekomen gelden ten aanzien
van kwaliteitsnormen de normen die in de handel ten
aanzien van de betreffende zaak gebruikelijk zijn,
met dien verstande dat steeds rekening moet
worden gehouden met kwaliteits- opvattingen die in
het land van herkomst gebruikelijk zijn, alles met dien
verstande dat wij nimmer gehouden zijn om meer
dan gemiddelde kwaliteit van de betreffende soort
te leveren. De achteruitgang van kwaliteit als gevolg
van weersomstandig- heden die in het kader van onze
bedrijfsvoering redelijkerwijze niet is te voorkomen
komt voor rekening van de koper.

Artikel 3: Levering
1. Koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke in
ontvangst- neming van de gekochte zaak op het
moment dat deze aan hem ter aflevering wordt
aangeboden; hij heeft slechts in het kader van
hetgeen in lid 3 van artikel 5 is bepaald het recht om
de zaak aan ons te retourneren.
2. Indien de koper de gekochte zaak op ons terrein
afhaalt of laat afhalen geldt als leveringsconditie: af
magazijn. Het risico van verlading en transport is in
dat geval voor rekening van de koper.
3. Indien is overeengekomen dat wij de verkochte
zaak zullen bezorgen ter plaatse waar de koper is
gevestigd, geldt als leveringsconditie: franco.
4. Indien wij met de koper overeenkomen dat wij de
verkochte zaak enige tijd onder ons zullen
behouden, zullen wij daaraan de normale, bij ons
gebruikelijke, zorg besteden. De kosten daarvan
mogen wij aan koper in rekening brengen. Wij
hebben in dit geval tevens het recht om aan de
koper onverwijld na het in opslag nemen van de
zaak voor de koopprijs te factureren.
5. Leveringstermijnen zijn slechts te beschouwen als
indicatief, tenzij in uitdrukkelijke bewoordingen het
tegendeel is overeengekomen. Indien naar het
oordeel van koper sprake is van een niet tijdige
levering dienen wij - alvorens in verzuim te geraken schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij
aan ons een in overleg met ons vast te stellen
redelijke termijn moet worden gegund om het
verkochte alsnog te leveren.

3. Indien wij de overeenkomst wegens een
toerekenbaar tekortschieten door de koper
ontbinden - of de overeenkomst door de Rechter
wordt ontbonden - dan wel wij de uitvoering daarvan
opschorten, hebben wij het recht om tevens de andere
tussen ons en koper lopende overeenkomsten die nog
niet zijn afgewikkeld, te ontbinden, respectievelijk de
uitvoering daarvan op te schorten.
Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft koper
Tevens hebben wij in dat geval het recht om van
het recht om de overeenkomst (al dan niet
koper al hetgeen hij ons verschuldigd is in een keer op
gedeeltelijk) te ontbinden. Ten aanzien van eventueel
te eisen en komende leveringen slechts onder rembours
verschuldigde schadevergoeding geldt het gestelde
te verrichten. Deze rechten hebben wij ook indien de
in artikel 4 lid 3.
koper (voorlopige) surséance of uitstel van betaling
verkrijgt, of in staat van faillissement wordt verklaard,
6. Wij hebben het recht om het verkochte in delen te
dan wel hij anderszins de vrijheid verliest om zonder
leveren, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de
beperking over zijn vermogen te beschikken. Het in dit
overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die
lid bepaalde laat onze overige rechten op grond van
ons op grond van het in het vorige lid gestelde wordt
de Wet, onverlet.
gegund.

7. Tenzij anders is overeengekomen is meer- of
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minderlevering van 10% van de door koper gekochte
hoeveelheid toegestaan. Wij hebben het recht om
het meerdere aan koper in rekening te brengen.

aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de
met de koper voor de betreffende zending
overeengekomen koopprijs.

8. In het geval van een afroepcontract (contract
met opeen- volgende levering naar keuze van de
koper) dient de afroep of - waar nodig en van
toepassing - specificering van deel - leveringen
steeds zodanig tijdig te geschieden dat levering
binnen het raam van de overeenkomst mogelijk is.

4. Indien wij jegens koper aansprakelijk zijn en de door
de koper geleden schade minder beloopt dan 10%
van de koopsom heeft koper slechts het recht om
een evenredige vermindering van de koopprijs te
vorderen en de koopovereenkomst in zoverre te
ontbinden.

9. Het gestelde in deze algemene voorwaarden waaronder het bepaalde in de artikelen 4 en 5 - is
met betrekking tot iedere deellevering van
toepassing. Wij hebben het recht om iedere
levering afzonderlijk aan koper in rekening te
brengen.

Artikel 5: Keuring en klachten

Indien terzake een of meer leveringen niet of niet
op tijd wordt afgeroepen of gespecificeerd en/of
geen tijdige betaling plaatsvindt hebben wij,
onverminderd het recht om zelf tot specificering
over te gaan, het recht om na vruchteloze
aanmaning de overeenkomst - alsmede alle
andere overeenkomsten die nog niet zijn
afgewikkeld - voor het niet uitgevoerde gedeelte
door een schriftelijke mededeling van rechtswege
en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
dan wel de uitvoering van verdere leveringen ook die uit hoofde van andere overeenkomsten op te schorten totdat de koper aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. Tevens kunnen wij in
dat geval schadevergoeding in rekening brengen.

1. Keuring op ons bedrijfsterrein:
Indien de koper de zaak bij ons afhaalt, is hij
verplicht om die zaak op ons bedrijfsterrein aan
een volledige keuring te onderwerpen. In de
vorige zin wordt onder: “koper” begrepen de
koper zelf, een of meerdere van zijn
personeelsleden of zijn afnemer. Indien de koper
de zaak door een ander dan de in de vorige zin
bedoelde personen laat afhalen dan dient de
zaak op ons bedrijfsterrein in ieder geval op
hoeveelheid en uiterlijke staat te worden
gekeurd.

Artikel 4: Nakoming en aansprakelijkheid

2. Verdere keuring bij de (afnemer van) koper:
Indien de koper de zaak door een ander dan een in
de tweede zin van lid 1 van dit artikel bedoelde
persoon laat afhalen dient hij die zaak terstond na
aankomst op de plaats van bestemming - doch in
ieder geval binnen Nederland c.q. België en op de
dag dat de verkochte zaak ons magazijn verlaat op niet reeds gekeurde eigenschappen te keuren.

1. Wij hebben het recht om, indien de door ons
geleverde zaak niet aan de overeenkomst
beantwoordt en wij erkennen dat wij met de
nakoming van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk toerekenbaar zijn tekortgeschoten, dan
wel onrechtmatig hebben gehandeld, of zulks
anderszins komt vast te staan, aan koper schriftelijk
mede te delen dat wij tot (her)levering van de zaak
zullen overgaan.

3. De afhandeling van de klacht:
Indien de koper van mening is dat de zaak niet aan
de overeenkomst beantwoordt dient hij terstond na
de keuring met ons telefonisch contact op te nemen
teneinde de klacht te bespreken. Indien geen
overeenstemming wordt bereikt met betrekking tot de
te volgen handelwijze dient hij zijn klacht schriftelijk, bij
voorkeur per telefax, en gespecificeerd te herhalen.

Aflevering op korte termijn na dit tijdstip geldt als
perfecte nakoming van onze oorspronkelijke
leveringsverplichting en brengt met zich mee dat
koper geen schadevergoeding kan vorderen. Het in
dit lid gestelde geldt niet indien koper de
overeenkomst vooraf- gaande aan de hiervoor
bedoelde mededeling reeds met recht buiten
rechte heeft ontbonden of een vordering tot
ontbinding heeft ingesteld en deze wordt
toegewezen.
2. Indien wij op de voet van het vorige lid tot herlevering
overgaan dient koper uiterlijk op het moment van die
herlevering aan ons de eerder geleverde zaken ter
beschikking te stellen. Hij dient tot dat moment voor
zorgvuldige opslag te zorg te dragen.

De bedoelde klacht, het bedoelde overleg, en,
zonodig, de bedoelde schriftelijke bevestiging,
dienen op de dag van de aankomst op de
bestemming - doch in ieder geval voor het verlaten
van de zaak van het Nederlandse c.q. Belgische
grondgebied en op de dag dat de verkochte zaak
ons magazijn verlaat - plaats te vinden, tenzij ons
kantoor niet bereikbaar is, in welk geval de klacht en
het overleg in de loop van de voormiddag van de
daaropvolgende werkdag dienen te geschieden,
terwijl op diezelfde werkdag, zonodig, de schriftelijke
bevestiging moet worden verzonden. Wij hebben het
recht om, indien naar aanleiding van het overleg
geen oplossing in der minne tot stand komt, van de
koper te verlangen dat hij ons de gelegenheid geeft
om zelf een keuring te (laten) verrichten.

3. Indien wij toerekenbaar tekort zijn geschoten of
onrecht- matig hebben gehandeld is onze

Steeds moet de koper zodanig tijdig met ons contact
op te nemen dat wij de bedoelde keuring in

Algemene voorwaarden
Nederland c.q. België kunnen (laten) uitvoeren. Wij
kunnen ook van de koper verlangen dat hij de zaak
onverwijld aan ons retourneert, in welk geval de koper
een representatief monster mag achterhouden. De
kosten van de terugzending komen voor rekening
van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
4. Gevolgen van het niet nakomen van de
hierboven omschreven verplichtingen:
Het niet nakomen van de hierboven omschreven
verplichtingen brengt voor de koper het verval van een
eventuele vordering op ons met zich mee.
5. Inspanningen in het kader van een
laattijdige/ onterechte klacht:
Indien de koper zich niet houdt aan de in dit artikel
genoemde regels en wij niettemin een klacht in
behandeling nemen, dan dienen onze inspanningen
te worden aangemerkt als coulance, zonder
aanvaarding van enige verplichting of aansprakelijkheid. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit
en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben
verricht of zaken hebben geleverd, dan kunnen wij de
kosten daarvan tegen de normaal bij ons geldende
prijzen aan de koper in rekening brengen.

Artikel 6: Zekerheid
Indien wij na het sluiten van de overeenkomst
aanwijzingen verkrijgen omtrent verminderde
kredietwaardigheid van de koper hebben wij het
recht om van koper te eisen dat hij (extra) zekerheid
naar onze keuze stelt en/of dat koper verdere
leveringen contant betaalt. Daarvan is in ieder geval
sprake indien de koper jegens ons tekort schiet in de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien hij,
ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt
mogen wij jegens hem de bevoegdheden
uitoefenen die zijn genoemd in artikel 2 lid 3.

Artikel 7: Prijzen en betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen is in de met ons
overeen- gekomen prijzen de omzetbelasting niet
inbegrepen. Voorts is de koper in het geval van
levering naar het buitenland of in het geval van
transitohandel de desbetreffende invoerrechten en
EU-heffingen verschuldigd.
2. Hetgeen door koper aan ons verschuldigd is dient te
worden betaald zonder dat enig recht op
opschorting of verrekening kan worden geldend
gemaakt. Verrekening kan door ons plaatsvinden
door gespecificeerde opgave aan koper van het
door ons respectievelijk door hem verschuldigde
saldo.

3. Tenzij anders is overeengekomen is de betaling
van de aan ons verschuldigde koopprijs

Artikel 8: Overmacht

opeisbaar terstond bij de aflevering.
Indien betaling van het eindbedrag van de door
ons te verstrekken factuur niet binnen 14 dagen
na factuurdatum is geschied op de door ons
aan te geven wijze, raakt koper, zonder dat een
aanmaning/ingebrekestelling noodzakelijk is, in
verzuim en zal hij vanaf de 15ste dag na
factuurdatum over het eindbedrag van de
factuur een rente verschuldigd worden gelijk
aan de in Nederland c.q. België geldende
wettelijke rente, vermeerderd met 2% op
jaarbasis.
Geschillen over de levering laten de
betalingsverplichting van de koper onverlet. Als
plaats van betaling geldt steeds de vestiging
van Aartsen waarmee de koper de betreffende
transactie heeft gesloten.
Koper is aan ons alle buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een
door hem opeisbaar verschuldigde som niet
voldoet. De verschuldigdheid van de voornoemde
kosten treedt in zodra wij na vruchteloze
aanmaning onze opeisbare vordering aan derden
in handen geven. Indien wij conservatoire
maatregelen nemen is een aanmaning of
opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend
aan de hand van het in het land van vestiging van
verkoper gangbare incassotarief, tenzij de
vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend
is in welk geval deze kosten worden berekend aan
de hand van het algemene tarief per tijdseenheid dat in het land van vestiging van verkoper
gangbaar is, vermeerderd met de door onze
raadsman aan derden te betalen kosten.
De gerechtelijke kosten worden steeds op basis
van het laatstgenoemde systeem aan koper in
rekening gebracht met als minimum het door de
Rechtbank buiten overeenkomst te liquideren
bedrag. Daarnaast is koper de kosten die verband
houden met een eventuele
faillissementsaanvrage, verschuldigd.
4. Betalingen worden steeds het eerst toegerekend op
die schulden tot zekerheid waarvan wij niet het in
artikel 9 opgenomen eigendomsvoorbehoud
kunnen geldend maken. Met inachtneming van
deze regel worden de betalingen steeds allereerst
toegerekend op alle ontstane kosten, vervolgens
op alle verschuldigde renten en daarna op telkens
de oudste factuur.
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Onder overmacht aan onze zijde worden ondermeer
begrepen staking en/of ziekte van onze werknemers,
wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze
leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de
overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer,
wegblokkades, natuurgeweld, oorlog en/of
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
overheid, brand en andere ongevallen in ons bedrijf,
en in het algemeen alle zodanige aan ons
toerekenbare omstandigheden die een (verdere)
uitvoering van de overeenkomst door ons onredelijk
zou maken, ongeacht of deze omstandigheid door
ons voorzienbaar waren of niet.
Indien de wederpartij als gevolg van overmacht niet in
staat is om de overeenkomst na te komen is hij
verplicht om de door ons in verband met de
verhinderde nakoming gemaakte werkelijke kosten te
vergoeden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
Alle leveringen geschieden onder
eigendomsvoorbehoud. Wij behouden de
eigendom van de op grond van enige
overeenkomst aan koper uitgeleverde en uit te
leveren zaken totdat koper:
a. de koopprijs van al die zaken vermeerderd met
verschuldigde rente en kosten volledig heeft
voldaan en,
b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van
werkzaamheden die wij ten behoeve van hem
verrichten of zullen verrichten in het kader van de
desbetreffende overeenkomsten en,
c. de vorderingen heeft voldaan die wij op hem
verkrijgen indien koper tekortschiet in de nakoming
van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende
zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van
andere vorderingen dan die van ons. Indien een derde de
zaak voor de koper onder zich heeft is koper, indien hij
jegens ons tekortschiet, verplicht om ons desgevraagd de
naam en het adres van die derde mede te delen en
mogen wij aan die derde berichten dat deze de zaak
voortaan voor ons moet houden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en
bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse c.q.
Belgische recht van toepassing met uitsluiting, indien
anders van toepassing, van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten.
2. Alle geschillen die tussen ons en de wederpartij
ontstaan worden, onverminderd de wettelijke
bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht
door de Rechter die bevoegd is in de plaats waar
wij zijn gevestigd, onverminderd ons recht om
koper in rechte te betrekken bij de anderszins
bevoegde Rechter.
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Legenda van gebruikte afkortingen
ISO
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ISO

Country

Andorra

DK

Denmark

KZ

Kazakhstan

QA

Qatar

United Arab Emirates

DM

Dominica

LA

Laos

RO

Romania

AF

Afghanistan

DO

Dominican Republic

LB

Lebanon

RS

Serbia

AG

Antigua & Barbuda

DZ

Algeria

LI

Liechtenstein

RW

Rwanda

AL

Albania

EC

Ecuador

LK

Sri Lanka

SA

Saudi Arabia

AM

Armenia

EE

Estonia

LR

Liberia

SC

Seychelles

AO

Angola

EG

Egypt

LS

Lesotho

SD

Sudan

AR

Argentina

ES

Spain

LT

Lithuania

SE

Sweden

AT

Austria

ET

Ethiopia

LU

Luxembourg

SG

Singapore

AU

Australia

FI

Finland

LV

Latvia

SI

Slovenia

AW

Aruba

FJ

Fiji

LY

Libya

SK

Slovakia

AZ

Azerbaijan

FR

France

MA

Morocco

SL

Sierra Leone

BA

Bosnia & Herzegovina

GA

Gabon

MC

Monaco

SM

San Marino

BB

Barbados

GB

United Kingdom

MD

Moldova

SN

Senegal

BD

Bangladesh

GD

Grenada

ME

Montenegro

SR

Suriname

BE

Belgium

GE

Georgia

MG

Madagascar

SV

El Salvador

BF

Burkina Faso

GH

Ghana

MK

Macedonia

SY

Syria

BG

Bulgaria

GM

Gambia

ML

Mali

SZ

Eswatini

BH

Bahrain

GQ

Equatorial Guinea

MN

Mongolia

TD

Chad

BI

Burundi

GR

Greece

MR

Mauritania

TG

Togo

BJ

Benin

GT

Guatemala

MT

Malta

TH

Thailand

BN

Brunei

GW

Guinea

MU

Mauritius

TJ

Tajikistan

BO

Bolivia

GY

Guyana

MV

Maldives

TM

Turkmenistan

BR

Brazil

HK

Hong Kong

MW

Malawi

TN

Tunisia

BT

Bhutan

HN

Honduras

MX

Mexico

TO

Tonga

BW

Botswana

HR

Croatia

MY

Malaysia

TR

Turkey

BY

Belarus

HT

Haiti

MZ

Mozambique

TT

Trinidad & Tobago

BZ

Belize

HU

Hungary

NA

Namibia

TW

Taiwan

CA

Canada

ID

Indonesia

NE

Niger

TZ

Tanzania

CH

Switzerland

IE

Ireland

NG

Nigeria

UA

Ukraine

CI

Côte d'Ivoire

IL

Israel

NI

Nicaragua

UG

Uganda

CK

Cook Islands

IN

India

NL

The Netherlands

US

United States

CL

Chile

IQ

Iraq

NO

Norway

UY

Uruguay

CM

Cameroon

IR

Iran

NP

Nepal

UZ

Uzbekistan

CN

China

IS

Iceland

NZ

New Zealand

VE

Venezuela

CO

Colombia

IT

Italy

OM

Oman

VN

Vietnam

CR

Costa Rica

JM

Jamaica

PA

Panama

WS

Samoa

CU

Cuba

JO

Jordan

PE

Peru

YE

Yemen

CV

Cape Verde

JP

Japan

PG

Papua New Guinea

ZA

South Africa

CY

Cyprus

KE

Kenya

PH

Philippines

ZM

Zambia

CZ

Czech Republic

KH

Cambodia

PK

Pakistan

DE

Germany

KR

South Korea

PL
PY

Poland

DJ

Djibouti

KW

Kuwait
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AD
AE

Portugal

