ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.

Algemeen

1.1

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen Selinion Medical B.V., hierna te noemen: “Leverancier”, en
Wederpartij waarop Leverancier deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
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2.

Aanbiedingen, offertes en prijzen

2.1

Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de dan
geldende materiaalprijzen, loonkosten, transportkosten alsmede valutakoersen.
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3.

Totstandkoming

3.1
3.2

Een overeenkomst tussen Leverancier en Wederpartij komt tot stand op het moment dat
Leverancier de aanvaarding van een opdracht van Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd.
Indien de opdracht van Wederpartij afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

4.

Levering en risico-overgang

4.1

Leveringen worden franco huis verzonden. Voor leveringen tot een bepaald factuurbedrag en
leveringen met bijzondere transportcondities worden leveringskosten in rekening gebracht.
De levering heeft plaats op het moment van afleveren van goederen aan Wederpartij.
Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij levering hem ter
beschikking worden gesteld. Vanaf dat moment draagt Wederpartij voor het geleverde het
risico van verlies, beschadiging of waardevermindering.
Leveringsdata worden door Leverancier bij benadering vastgesteld en binden Leverancier niet.
Overschrijding van de bedongen levertermijnen geeft Wederpartij geen recht tot het vorderen
van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van
de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van nakoming van enige
verplichting van Wederpartij, tenzij hij op grond van wettelijke bepalingen hiertoe gerechtigd is.
Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
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5.

Overmacht

5.1

Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting
voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of nietvoorziend, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder
partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
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6.

Betaling en incassokosten

6.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Leverancier aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier
aangegeven.
Indien de Wederpartij na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft in tijdige betaling van een
factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Wederpartij, waaronder inbegrepen 10% incassokosten berekend over
het openstaande factuurbedrag, tenzij Leverancier aantoont dat deze kosten hoger zijn.
Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Leverancier is gerechtigd wanneer Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen of indien Leverancier na het sluiten van de overeenkomst ter
kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en
mitsdien verdere leveringen te staken alsmede over het gekochte, voor zover reeds geleverd,
alsnog als zijn eigendom te beschikken.
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7.

Eigendomsvoorbehoud

7.1

De overdracht van eigendom gaat eerst over naar Wederpartij zodra de volledige betaling van
de aankoopsom plus eventuele rente door Wederpartij aan Leverancier is voldaan.
Alle door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen door Wederpartij niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Leverancier
daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.
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8.

Garantie

8.1

Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde garandeert Leverancier de
deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee
samenhangende juiste werking van de door Leverancier geleverde goederen.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een (1) jaar na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Wederpartij en/of derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de
zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien deze
werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden et cetera.
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9.

Aansprakelijkheid

9.1

Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan zal de aansprakelijkheid
van Leverancier nimmer het netto factuurbedrag der betreffende goederen of diensten te
boven gaan. Leverancier is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Behoudens bepalingen van dwingend recht met betrekking tot (product)aansprakelijkheid is
Leverancier niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig en onzorgvuldig
gebruik, verwerking, of bewerking, van het geleverde, al dan niet in strijd met de in de branche
voor medische- en laboratoriumtechnologie geldende normen en waarden.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
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10.

Reclames en retourzendingen

10.1

10.3
10.4

Wederpartij dient Leverancier binnen vijf werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk in
kennis te stellen van eventuele aanmerkingen op het geleverde. Wederpartij dient Leverancier
in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken, anders is iedere
aansprakelijkheid van Leverancier uitgesloten.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, is
Leverancier tot niets meer gehouden dan, te zijner keuze, oftewel tot aanvulling van
ontbrekende respectievelijk vervanging van beschadigde en/of ondeugdelijke goederen, zodra
hem dat redelijkerwijze mogelijk is, oftewel tot evenredige vermindering van de aankoopsom.
Het indienen van een reclame ontslaat Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting.
Retourzending van het geleverde is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord van Leverancier.

11.

Intellectueel eigendom

10.2

Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door
de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
12.

Toepasselijk recht en geschillen

12.1

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten, evenmin is enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De Rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
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12.4

Selinion Medical is de handelsnaam van Selinion Medical B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch,
Nederland (Handelsregister 17264444).

