
HHI-Metaalwerken 
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
  

(hierna te noemen”AV”) van HHI- Metaalwerken/ Haarlemse Hekken Industrie. 

  

Artikel 1. Omschrijving 
  

Koper: eenieder die beroepsmatig producten koopt, die verkocht worden door 
HHI/Metaalwerken in het kader van diens commerciële activiteiten.  

Dagen: alle dagen van het kalenderjaar. 

Opdracht: alle documenten die door een der partijen worden uitgebracht en die, 
wanneer zij door de koper ondertekend zijn, een bod tot aankoop inhouden.  

Producten: alle koopwaar, die door HHI/Metaalwerken verkocht wordt in het kader 
van haar commerciële activiteiten. 

  

Artikel 2. Toepasselijkheid 
  

2.1. Onderhavige AV zijn van toepassing op elke verkoop van producten. 

2.2. De algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing op de 
verkoop van   

       producten, voor zover HHI-Metaalwerken ze schriftelijk heeft aanvaard. 

2.3. Onderhavige AV worden systematisch aan iedere koper verstrekt. Derhalve 
betekent het  

       plaatsen van een order algehele en onvoorwaardelijke instemming van de koper. 

2.4. Het feit dat HHI-Metaalwerken op een gegeven moment geen gebruik maakt van 
een van  

       de algemene voorwaarden betekent niet, dat zij zich later niet zou kunnen 
beroepen  op  

       deze voorwaarden. 



2.5. HHI-Metaalwerken kan onderhavige AV op elk moment wijzigen. De aldus 
gewijzigde  

       voorwaarden zullen echter slechts van toepassing zijn op de opdrachten, die 
geplaatst 

       worden nadat de koper de nieuwe voorwaarden heeft ontvangen. 

  

Artikel 3 . Totstandkoming van verkoop 
  

3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. 

3.2. De opdrachten zijn pas definitief wanneer ze schriftelijk zijn bevestigd        

       (opdrachtbevestiging). HHI -Metaalwerken is slechts gebonden aan opdrachten, 
die  

       zijn aangenomen door zijn/haar vertegenwoordigers of werknemers, indien deze  

       opdrachten zijn bevestigd. 

3.3. De opdrachtbevestiging kan ook geschieden door verzending van de producten. 

  

Artikel 4. Wijziging – annulering van de opdracht 

  

4.1. Wijziging of annulering van de opdracht door de koper kan alleen in overweging  

       genomen worden indien dat schriftelijk en voorafgaand aan de 
opdrachtbevestiging wordt  

       aangevraagd. 

4.2. Als de annulering van de opdracht HHI-Metaalwerken bereikt meer dan 5 dagen 
voor  

       verzending van de goederen, kan HHI-Metaalwerken deze annulering in 
overweging  

       nemen en moet de koper zelf, wanneer de annulering wordt toegestaan, de 
volgende  

       bedragen als annuleringkosten betalen:  

•         Standaard artikelen 20% van de goederenwaarde. 



•         Varianten of specials 50 – 100% van de goederenwaarde. 

  

4.3. Als de annulering van de opdracht HHI-Metaalwerken pas bereikt 5 dagen of 
minder voor   

verzending, moet de koper 100% van de goederenwaarde betalen.  

  

  

Artikel 5. Prijs 

  

5.1. De prijzen die op de offertes van HHI-Metaalwerken staan zijn adviesprijzen en 
kunnen         

       elk moment gewijzigd worden. 

5.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is zijn de prijzen netto, inclusief 
(standaard-)      

       verpakking, excl. transport. Zij zijn dus exclusief alle kosten van verzekering, 
rechten,  

       belasting en heffingen, inclusief B.T.W. Alle belasting, heffingen, rechten of 
andere  

       betalingen, die verricht moeten worden op grond van regelingen in Nederland of 
in  

       het land van export of doorvoer, komen ten laste van de koper. 

5.3. De producten worden geleverd tegen de prijs, die geldt op het moment van de  

       opdrachtbevestiging. 

5.4. Als de geldende prijs niet overeenstemt met de prijs die vermeld staat op de 
opdracht,  

       dan zal de prijs op de bevestiging ter goedkeuring aan de koper voorgelegd 
worden. 

5.5. Prijzen in de prijslijst zijn onder voorbehoud. 

       Het staat de leverancier vrij deze aan te passen indien dit echt noodzakelijk is. 

  

Artikel 6. Betaling 



  

6.1. Facturering. 

       Voor elke levering zal een factuur worden opgemaakt. 

6.2. Wijze van betaling. 

       Tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen zal de prijs van de 
producten  

       contant en in zijn geheel betaald worden op de dag, waarop de producten 
geleverd  

       worden, door middel van een cheque of door overmaking op onze (post) 
bankrekening. 

       Betaling geschiedt in de op de factuur genoemde valuta. 

6.3. Achterstallige betaling – wanbetaling. 

       Ingeval van vertraging in de betaling kan HHI-Metaalwerken alle lopende 
opdrachten  

       opschorten , nog afgezien van andere acties. 

       Elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal leiden tot een 
vertragingsrente van 

       anderhalf keer de Nederlandse wettelijke rente. Deze vertragingsrente is 
opeisbaar op  

       verzoek van HHI-Metaalwerken. 

       In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig 
kunnen  

       worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. 

       De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de 
prijs. 

       Alle risico’s zijn ten laste van de koper. 

6.4. Betalingsgaranties. 

       De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van 
mogelijke  

       verliezen bij wederverkoop. 

  



  

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang 
  

7.1. Eigendomsvoorbehoud. 

       De eigendom van de geleverde producten zal pas overgaan als de koper de 
gehele prijs  

       heeft betaald, ongeacht de datum van levering van de betreffende producten, 
plus alle  

       bedragen, die hij HHI-Metaalwerken hiervoor beschuldigd is. 

       Zolang de prijs niet geheel aan HHI-Metaalwerken betaald is, is het, ongeacht 
de reden 

       daarvoor, niet mogelijk de producten door te verkopen, ze te verpanden of te 
belasten  

       met ongeacht welk recht en/of ze te wijzigen, te transformeren of te veranderen. 

       De koper is bovendien verplicht ze te individualiseren en ze niet te vermengen 
met    andere  

       koopwaarde van dezelfde aard en HHI-Metaalwerken te informeren over 
derdenbeslag 

       of tussenkomst van derden t.a.v. deze producten. 

       Indien de koper zich niet houdt aan verplichtingen, die staan vermeld in deze 
clausule,   

       kan HHI-Metaalwerken, na schriftelijke ingebrekestelling, naar keuze 
onmiddellijke  

       betaling krijgen van het resterende bedrag of terugbetaling eisen van producten 
of de nog  

       in voorraad zijnde goederen terugnemen. 

  

7.2. Risico-overgang. 

       Het risico van verlies of beschadiging zal overgaan op het moment van levering 
en  

       ontvangst van de goederen door de koper. 

  



Artikel 8. Levering 
  

8.1. Levering geschiedt overeenkomstig de voorwaarden, die de partijen 
overeengekomen  

       zijn. 

8.2. Plaats. 

       De afgifte van goederen geschiedt op een door de koper bepaalde plaats. 
Wanneer deze  

       niet precies aangegeven is, zullen de goederen worden afgeleverd op het 
hoofdkantoor 

       van de koper. Maar in ieder geval in de regio van de koper. 

8.3. Levertijd. 

       De leveringen geschieden afhankelijk van de beschikbaarheid en in volgorde 
van  

       binnenkomst van de opdrachten. 

       HHI-Metaalwerken behoudt zich het recht voor over te gaan tot gehele of 
gedeeltelijke 

       leveringen. 

       De levertijd zal zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld worden, maar is afhankelijk 
van de  

       mogelijkheden van bevoorrading en transport van HHI/Metaalwerken. 

       HHI-Metaalwerken zal zich niet verantwoordelijk stellen en op de lopende 
opdracht kan  

       niet geannuleerd worden ingeval van vertraging in de levering. 

       HHI-Metaalwerken moet de koper echter wel over deze vertraging informeren 
zodra 

       zijzelf ervan kennis genomen heeft. 

       Bovendien zal, indien het product binnen (2) maanden na de afgesproken 
leverdatum  

       nog niet geleverd is, tenzij het gaat om een vertraging ten gevolge van 
overmacht, de  

       verkoop op verzoek van beide partijen ontbonden kunnen worden. 



       De koper kan dan, indien hij een aanbetaling gedaan heeft, terugbetaling 
daarvan eisen, 

       met uitsluiting van enige andere tegemoetkoming of schadevergoeding. In ieder 
geval zal 

       levering binnen de levertijd pas plaatsvinden als de koper zijn verplichtingen 
jegens 

       HHI-Metaalwerken heeft voldaan. 

  

Artikel  9. Ontvangst 
  

9.1. Ontvangst. 

       Tenzij de koper bij levering uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, worden de 
door  

       HHI-Metaalwerken geleverde goederen geacht conform de opdrachtbevestiging 
te zijn, 

       zowel t.a.v. kwaliteit als t.a.v. kwantiteit. 

9.2. Voorbehoud – retouren. 

       De koper kan binnen maximaal drie dagen, te rekenen vanaf het moment 
waarop de 

       producten zijn geleverd, HHI-Metaalwerken schriftelijk op de hoogte brengen 
van zijn  

       voorbehoud, in geval van zichtbare gebreken of wanneer het geleverde product 

       niet overeenstemt met de specificaties van het bestelde product of met de 
vrachtbrief. 

       Kleine afwijkingen van de eigenschappen en/of de in de opdrachtbevestiging 
vermelde 

       hoeveelheden geven de koper niet het recht de geleverde producten te 
weigeren. 

       De koper moet bewijs aanleveren t.a.v. de aantoonbaarheid en de wezenlijke 
aard van de  

       geconstateerde gebreken of afwijkingen. 

       Voor de voorverpakte producten strekken altijd de gewichten en maten ten tijde 
van het  



       vertrek tot bewijs van de geleverde hoeveelheden. 

       Elk geretourneerd product moet onderdeel uitmaken van een formele 
overeenkomst  

       tussen HHI-Metaalwerken en de koper. 

       De kosten en risico’s van het terugzenden komen volledig ten laste van de 
koper. 

       Nadat HHI-Metaalwerken heeft bevestigd, dat er een zichtbaar gebrek is of dat 
de   

       geleverde producten niet conform zijn, zal de koper gratis vervanging krijgen of 
terugbetaling  

       van de producten, op voorstel van HHI-Metaalwerken, met uitsluiting van  

       tegemoetkoming of schadevergoeding. 

  

  

  

  

  

  

  

Artikel 10. Zekerheden – Aansprakelijkheid 
  

10.1. Omvang – Beperking. 

         HHI-Metaalwerken vrijwaart de koper voor verborgen gebreken aan de 
geleverde  

         producten, waardoor deze onbruikbaar worden, en voor enige schade 
veroorzaakt  

         aan personen doordat een geleverd product ondeugdelijk is, binnen de grenzen 
van de 

         van toepassing zijnde wettelijke bepalingen ter zake.Wanneer de geleverde 
goederen    

         een verborgen gebrek hebben, dan kan de koper, zodra hij dit gebrek voor het 
verstrijken                           



         van de wettelijk voorgeschreven termijn schriftelijk heeft gemeld, vervanging of 
gratis        

         reparatie krijgen op voorstel van HHI-Metaalwerken met uitsluiting van enige  

         tegemoetkoming of schadevergoeding. HHI-Metaalwerken kan niet 
aansprakelijk  

         gesteld worden voor eventuele schade, die door dit gebrek veroorzaakt is. 

         Als HHI-Metaalwerken echter veroordeeld moet worden een schadevergoeding 
te    

         betalen, ongeacht de reden daarvoor, dan zal het bedrag van de 
schadevergoedingen de 

         rente niet hoger kunnen zijn dan het aankoopbedrag excl. belasting van het 
product, dat  

         de schade heeft veroorzaakt. 

10.2. Uitsluiting. 

1.      Onder voorbehoud van bepalingen van de clausules 9.2 en 10.1 verstrekt  

HHI-Metaalwerken op de geleverde producten geen enkele garantie en inzonderheid niet 
t.a.v. de volkomen geschiktheid van de producten voor een speciaal doel of een speciale 
aanwending en/of voor fouten en beschadigingen veroorzaakt door natuurlijke slijtage of door 
een gebeurtenis van buitenaf (met name foute montage, slecht onderhoud, abnormaal 
gebruik of niet overeenkomstig de aanwijzingen, onoordeelkundig gebruik) of door een 
wijziging van het product, die niet door HHI-Metaalwerken zijn voorzien of gespecificeerd. 

2.      Onder voorbehoud van bepalingen van clausule 10.1 en de dwingende 
wettelijke 

voorschriften, kan HHI-Metaalwerken niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of 
indirecte schade, inclusief winstderving, die voortvloeit uit het gebruik van het product door de 
koper. 

  

Artikel 11. Verplichtingen van de koper 
  

11.1. De koper is gehouden alle documentatie, voorschriften, aanwijzingen, 
gebruiksadviezen  

         m.b.t. de geleverde producten over te dragen aan elke nieuwe koper van deze 
producten. 

11.2. De koper verplicht zich ertoe, voor zover dat verenigbaar is met de uitvoering 
van de        



         en de beoogde verkoop, strikt vertrouwelijk om te gaan met de inhoud van de 
documenten, 

         die HHI-Metaalwerken heeft voorgelegd en die als ‘’vertrouwelijk’’ bestempeld 
zijn. 

11.3. De koper verplicht zich ertoe het product of de documentatie niet te gebruiken 
voor 

         oneerlijke doeleinden en met name het product en/of de documentatie daarvan 
niet na  

         te maken. 

  

  

  

  

  
Artikel 12. Overmacht 
  

Elk geval van overmacht schort de verplichtingen op van degene die zich daarop 
beroept, zolang als de overmacht aanhoudt. Indien de overmacht langer duurt dan 
twee maanden, kan elk van beide partijen van rechtswege door middel van een 
aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging ontbinding van de verkoop eisen. 

Als geval van overmacht geldt inzonderheid een oorlog, een staking, bezetting van 
de gebouwen, werkonderbrekingen, een ongeval, een explosie, de vernietiging van 
de machines, van materiaal of van gebouwen, een natuurramp bij de verhinderde 
partij, bij een van de leveranciers of een van de onderaannemers. 

De verhinderde partij is verplicht de andere partij zo snel mogelijk te informeren over 
het geval van overmacht. 

De verhinderde partij is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor vertraging of niet 
nakoming van de contractuele verplichting. 

De overmacht zal echter nooit een der partijen vrijstellen van de verplichting alle 
verschuldigde bedragen te betalen op de betreffende datum. 

  

Artikel 13. Toepasselijk Recht 
  



Op de onderhavige             en op alle verkopen die daarin vermeld worden, zal het 
Nederlandse recht van toepassing zijn en zij zullen overeenkomstig dit recht geïnterpreteerd 
worden. De overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de internationale koopcontracten 
voor handelswaar is niet van toepassing op de      of op de daarin vermelde verkopen. 

  

Artikel 14. Bevoegde Rechter 
  

Ingeval van geschillen zullen de partijen proberen te komen tot een minnelijke 
schikking alvorens tot rechtsgeding over te gaan. 

Als een dergelijke oplossing niet tot resultaat heeft geleid, zullen alle geschillen, die 
te maken hebben met of voortvloeien uit het opstellen, de interpretatie of uitvoering 
van de     of van de verkoop, die daarin vermeld staat, vallen onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank. 

Deze clausule zal ook van toepassing zijn ingeval van een kort geding, een 
incidentele vordering of meerdere gedaagden. 

  

Artikel 15. Kennisgevingen 
  

Elke brief, die juridisch effect moet sorteren en die aangetekend is verzonden met 
ontvangstbevestiging, zal van kracht worden vanaf de datum van verzending, zelfs wanneer 
die brief niet is ontvangen of door de geadresseerde  is geweigerd. 

  

  

Stempel en handtekening van de distributeur 
  

  

  

  

Voor gelezen en akkoord. 

  

  

  

  



  

             

	  


