Algemene voorwaarden van Eslon B.V.
handelsregister nummer 13016183
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die
Eslon doet en alle overeenkomsten die Eslon sluit.
2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken
als dit uitdrukkelijk schriftelijk door Eslon is bevestigd.
Artikel 2 - Offertes en totstandkoming overeenkomsten
1. Offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Eslon nog binnen 3 (drie)
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment van
verzending van de opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
wederpartij binnen 7 (zeven) dagen na verzending daarvan
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het daarin gestelde.
3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand doordat Eslon levert
conform enige offerte, verzendbon of factuur.
4. De aan de offerte verbonden kosten dienen door wederpartij te
worden voldaan. Indien de offerte leidt tot een opdracht worden
de aan de offerte verbonden kosten door Eslon gedragen.
5. Offertes en alle daarbij behorende bescheiden zijn en blijven
eigendom van Eslon.
6. Op eerste verzoek van Eslon en in geval de wederpartij geen
overeenkomst afsluit of deze annuleert, dient een offerte en de
bijbehorende informatie te worden geretourneerd.
7. Annulering of wijziging nadat een overeenkomst tot stand is
gekomen, is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van
Eslon. Bij annulering of wijziging is Eslon gerechtigd alle daaruit
voortvloeiende schade, daaronder begrepen derving van winst en
kosten, van de wederpartij te vorderen.
Artikel 3 - Prijzen
1. Prijzen zijn gebaseerd op de voor Eslon ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs en:
a. exclusief BTW en andere rechten;
b. netto contant voor levering af fabriek, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
2. Indien de kostprijs wijzigt voordat levering heeft plaatsgevonden
is Eslon gerechtigd de overeengekomen prijs aan die wijzigingen
aan te passen. In het geval van een prijsverhoging heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden uiterlijk 7
(zeven) dagen na schriftelijke bekendmaking door Eslon van de
prijsverhoging. Ontbinding door de wederpartij dient te
geschieden door schriftelijk bericht aan Eslon met inachtneming
van de hiervoor genoemde termijn.
Artikel 4 - Levering en levertijd
1. Levering vindt plaats door afscheiding van de zaken in het
magazijn van Eslon, dan wel door afgifte aan de vervoerder.
Nadat levering heeft plaatsgevonden, gaat het risico over op de
wederpartij.
2. Onder levertijd wordt verstaan de periode ingaand op het moment
dat tussen Eslon en de wederpartij een overeenkomst is gesloten
tot aan het moment van levering.
3. Een door Eslon opgegeven levertijd geldt als streeftermijn, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding
daarvan geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de
overeenkomst, schadevergoeding of opschorting van de
betalingsverplichting.
4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt de termijn
waarbinnen Eslon moet leveren van rechtswege verlengd met de
periode gedurende welke de wederpartij enige opeisbare termijn
of gedeelte daarvan onbetaald laat.
5. Indien de zaken geleverd zijn en door een doen of nalaten van de
wederpartij door Eslon moeten worden opgeslagen, is Eslon
gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op
te slaan.
6. Eslon is te allen tijde bevoegd om (delen van) de overeenkomst
uit te laten voeren door derden.
Artikel 5 - Verpakking en verzending
1. Voor zover vereist wordt de verpakking van de zaken door Eslon
zo veel mogelijk aangepast aan de eisen van de wederpartij en
het vervoer. Eslon aanvaardt hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid, behoudens indien sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid.
2. Zaken reizen altijd voor rekening en risico van de wederpartij, ook
wanneer Eslon het vervoer verzorgt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
3. Eventueel door Eslon betaalde vrachtkosten worden beschouwd
als voorschot ten behoeve van de wederpartij.

Artikel 6 - Reclames
1. Klachten wegens onvolledige of onjuiste levering of reclames
wegens gebreken, dienen binnen 7 (zeven) dagen na het tijdstip
van levering van de zaken, schriftelijk aan Eslon te worden
gemeld, bij gebreke waarvan garantieverplichtingen, rechten op
schadevergoeding, dan wel het recht op ontbinding terzake die
klachten komt te vervallen.
2. Zaken waarover gereclameerd wordt, mogen geen verdere
bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan.
3. Het door Eslon in behandeling nemen van klachten of reclames
impliceert niet dat Eslon klachten of reclames beschouwt als tijdig
ingediend.
4. Nuanceverschillen in kleur of glans, welke volgens technische
maatstaven als normaal aanvaardbaar geacht kunnen worden,
kunnen niet leiden tot enige gerechtvaardigde reclame of klacht
van de wederpartij.
5. Het beweerdelijk niet nakomen van verplichtingen door Eslon
geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen tegenover
Eslon voortvloeiend uit andere overeenkomsten op te schorten.
6. Eslon garandeert geen bepaalde levensduur of houdbaarheid van
door Eslon geleverde zaken, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen.
7. Bij een terechte reclame zal Eslon de door haar geleverde zaken
vervangen, dan wel die zaken zodanig bewerken dat zij wel
voldoen, dit naar keuze van Eslon. Eslon heeft de mogelijkheid
van vervanging of bewerking van de door haar geleverde zaken
af te zien, indien die vervanging of bewerking naar redelijkheid
niet van Eslon gevergd kan worden. Van een situatie als bedoeld
in de vorige zin is in ieder geval sprake, indien de kosten van
vervanging of bewerking van de door Eslon geleverde zaken het
factuurbedrag van de betrokken zaken te boven gaan.
8. Voor zover Eslon gehouden is tot het voldoen van
schadevergoeding, beperkt zij haar schadevergoedingsplicht tot
het factuurbedrag van de door Eslon aan de wederpartij
geleverde zaken. Eslon sluit uit haar aansprakelijkheid voor alle
gevolgschade van de wederpartij.
Artikel 7 - Betaling
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 (dertig) dagen na
factuurdatum. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te
geschieden in euro’s door overmaking op een door Eslon aan te
wijzen bank- of girorekening. Bij gebreke daarvan verkeert de
wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wederpartij
wettelijke handelsrente verschuldigd.
2. Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde
kosten, daarna van rente en vervolgens van opeisbare
hoofdsommen in de volgorde van hun ouderdom, ongeacht
hetgeen de wederpartij met betrekking tot haar betaling aangeeft.
3. Zodra de wederpartij in verzuim is, is Eslon bevoegd verdere
leveranties op te schorten en de overeenkomst voor zover deze
nog niet door Eslon is uitgevoerd te ontbinden, onverminderd het
recht van Eslon op vergoeding van alle schade, inclusief gederfde
winst.
4. Zodra de wederpartij ten aanzien van enige verplichting jegens
Eslon in verzuim is, zal de wederpartij dat ook zijn ten aanzien
van alle andere vorderingen die Eslon op haar heeft.
5. Indien
Eslon
incassomaatregelen
treft,
komen
de
buitengerechtelijke kosten – die gesteld worden op twee punten
van de betreffende staffel van het toepasselijke gerechtelijke
liquidatietarief – voor rekening van de wederpartij, onverminderd
het recht van Eslon de daadwerkelijke kosten te vorderen. De
omvang van die kosten zal gefixeerd zijn op twee punten van het
toepasselijke liquidatietarief, dat is terug te vinden op
www.rechtspraak.nl,
met
een
minimum
van
€ 250,=
(tweehonderdvijftig Euro) en op een vast bedrag van € 2.500,=
(tweeduizend vijfhonderd Euro) ingeval van een onbepaald
belang.
6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7
(zeven) dagen kenbaar te zijn gemaakt op straffe van verval en
schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan.
Artikel 8 - Zekerheid
Eslon kan te allen tijde zekerheid verlangen voor de Eslon
toekomende prestatie. Indien de wederpartij nalaat binnen de door
Eslon gestelde termijn zekerheid te stellen, is Eslon gerechtigd de
overeenkomst bij eenvoudige schriftelijke verklaring te ontbinden.
Voor zover reeds zaken geleverd zijn, is de wederpartij verplicht die
binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de verklaring aan Eslon
terug te leveren en is de wederpartij verplicht alle schade, die Eslon
door de weigering lijdt, te vergoeden.
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Artikel 9 - Uitgebreid eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Eslon geleverde of gemonteerde zaken blijven
eigendom van Eslon totdat de wederpartij al het verschuldigde
voor door Eslon aan de wederpartij geleverde of te leveren
prestaties zal hebben voldaan, inclusief rente en kosten die uit
verzuim van de wederpartij voortvloeien.
2. Wanneer (mede) uit de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor, door of namens de wederpartij een
nieuwe zaak wordt gevormd, zal de wederpartij geacht worden
daarbij in opdracht van Eslon te hebben gehandeld en die zaak
voor Eslon gaan houden, tot het moment waarop het
eigendomsvoorbehoud ingevolge het vorige lid komt te vervallen.
3. In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde
door of bij de wederpartij verkrijgt Eslon het medeeigendomsrecht in de nieuw ontstane goederen of met de
geleverde samengestelde goederen voor de oorspronkelijke
verkoopwaarde van de geleverde zaken.
4. De wederpartij is verplicht om geleverde zaken – zolang deze niet
worden gebruikt – duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van
andere zaken zolang het eigendom niet is overgegaan.
5. Eslon is te allen tijde bevoegd haar toebehorende zaken terug te
halen op kosten van de wederpartij.
6. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt,
maar mogen niet op enigerlei wijze worden bezwaard.

3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 wordt
uitgesloten.
Artikel 14 - Slotbepalingen
1. Wanneer Eslon in voorkomende gevallen van één of meer van
deze voorwaarden geen naleving vordert, kan daaruit niet worden
afgeleid dat Eslon van naleving van de overige voorwaarden
afstand heeft gedaan, noch dat Eslon in het vervolg geen stipte
naleving van alle voorwaarden zou mogen vorderen.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door opdrachtgever
ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van
kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de
Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden worden
vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over
de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de
Nederlandse tekst bindend zijn.
Gedeponeerd d.d. 26 januari 2010 ter griffie van de Rechtbank
Roermond onder aktenummer 3/2010.

Artikel 10 - Retentierecht
1. Op alle zaken van de wederpartij die zich onder Eslon bevinden
heeft Eslon een retentierecht, zolang de wederpartij niet aan al
haar verplichtingen jegens Eslon heeft voldaan.
2. Eslon is gehouden de zaken goed te beheren, zonder dat de
wederpartij aanspraak op schadevergoeding kan maken in geval
van tenietgaan, gedeeltelijk verlies of schade buiten de schuld
van Eslon.
Artikel 11 - Overmacht
1. Indien Eslon door overmacht niet aan haar verplichtingen kan
voldoen, zal Eslon op die grond de overeenkomst door
eenvoudige schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk kunnen
opschorten of ontbinden, zonder dat Eslon tot enige vergoeding
jegens de wederpartij gehouden is.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Eslon
onafhankelijke omstandigheid, zoals bijvoorbeeld oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand,
waterschade en overstroming, aardbeving, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of
grondstoffen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering
van energie, alles zowel in het bedrijf van Eslon als bij derden, bij
wie Eslon de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende
transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige
oorzaken buiten schuld of toedoen van Eslon ontstaan – ook al
waren deze ten tijde van de overeenkomst reeds te voorzien –
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan
worden gevergd.
Artikel 12 - Niet-nakoming, opzegging, ontbinding, opschorting
1. Eslon is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te
zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks
onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op
nakoming of schadevergoeding), indien:
a. de wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt,
aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden
toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
b. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
c. het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
d. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
e. op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag
wordt gelegd;
f. ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van
betalingsonmacht wordt gedaan.
2. In de gevallen genoemd in lid 1 zijn alle vorderingen van Eslon op
de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 13 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Roermond
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend
recht. Eslon mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de
wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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