Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cugla BV,
gevestigd en kantoorhoudende te Breda.
ALGEMEEN; TOEPASSELIJKHEID
1. De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en
vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door ons uitgebracht en
alle overeenkomsten als door ons gesloten. Deze voorwaarden zijn van
toepassing behoudens wijzigingen die slechts verbindend zijn indien zij door ons
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Breda en aldaar ter inzage voor belanghebbenden. Tevens zullen
wij op verzoek van belanghebbenden een exemplaar van de voorwaarden
toezenden. In ieder geval zullen onze offertes, orderbevestigingen en facturen
zijn voor zien van een toepasselijkheidsverklaring van deze voorwaarden. Indien
deze verwijzing ontbreekt zijn de voorwaarden verder op de desbetreffende
offerte en/of overeenkomst tenminste van toepassing indien wij aantonen dat
door ons aan de betrokken opdrachtgever(s) reeds eerder een offerte is
uitgebracht, respectievelijk met hem reeds eerder een overeenkomst is gesloten,
terwijl in die eerdere offerte is verwezen naar deze voorwaarden of van die
voorafgaande overeenkomst deze voorwaarden integraal deel hebben
uitgemaakt. Iedere opdrachtgever of wederpartij die ooit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden met ons overeenkomsten heeft gesloten wordt
immers geacht zich onvoorwaardelijk akkoord te hebben verklaard met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere door ons uitgebrachte
offertes en adviezen, alsmede met ons gesloten overeenkomsten. Onverminderd
het hierboven weergegeven zullen deze voorwaarden ook gelden indien wij
aannemelijk maken dat de betrokken opdrachtgever ermee bekend is dat wij
uitsluitend onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden offertes uitbrengen
en overeenkomsten aangaan.
3. Alle voorwaarden en/of clausules waarnaar door de opdrachtgever op
briefpapier, orders enz. wordt verwezen zijn niet van toepassing op door ons
uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten overeenkomst(en) en zijn voor ons
nimmer verbindend, tenzij deze afwijkende voorwaarden door ons uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding
geldt, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven, uitsluitend voor de betrokken
overeenkomst.
OFFERTES EN PRIJZEN; UITVOERING IN GEDEELTEN; VERPAKKING; MONTAGE
4. a. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn
gebaseerd op de bij de eventuele aanvragen door of namens de opdrachtgever
verstrekte specificaties, maten, tekeningen en dergelijke. De vrijblijvendheid van
aanbiedingen en offertes geldt ook voor door opdrachtgevers bij ons geplaatste
orders via ons personeel of onze agenten, reizigers of andere tussenpersonen,
tenzij door ons binnen 8 dagen na het gedane aanbod aan degene aan wie de
offerte is gericht schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend
aanbod. Wij zijn eerst gebonden door onze schriftelijke bevestiging van de order
van de opdrachtgever.
Zo lang de order van de opdrachtgever door ons niet is geweigerd, blijft de
opdrachtgever daaraan gebonden, tenzij hij de order bij ons heeft geplaatst met
de mededeling: “vrijblijvend” en/of “ter informatie”.
De opdrachtgever geeft ons nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst
in gedeelten uit te voeren en te zake hiervan per deellevering telkens de
opdrachtgever afzonderlijk te factureren.
b. De orderbevestiging bevat alle informatie ter zake van de order zoals die zal
worden uitgevoerd. De opdrachtgever is tot onmiddellijke controle van de
orderbevestiging uitdrukkelijk gehouden en dient binnen 3 werkdagen na
verzenddatum eventuele onjuistheden als in de bevestiging opgenomen aan ons
schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de in de voorgaande
zin gestelde termijn uit, dan is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet gerechtigd
hierop later terug te komen, bijvoorbeeld door ter zake van de aflevering een
reclame als bedoeld in artikel 19 in te dienen.
c. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, brochures, tekeningen zijn
zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene voorstelling en
binden ons niet, daar telkens constructieveranderingen kunnen plaatsvinden die
leiden tot verschillen qua afbeelding, gewicht etc. Verschillen ter zake geven de
opdrachtgever noch het recht de levering(en) te weigeren, noch het recht
schadevergoeding te eisen.
Alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven
omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te
leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend, zonder
enige verplichting onzerzijds, en worden alleen verstrekt bij wijze van nietbindende informatie.
5. a. Onze prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze
aanbieding en/of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d.
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b. Indien na de datum van aanbieding deze fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d.,
de lonen, sociale lasten, belastingen, in en uitvoerrechten, vrachtprijzen,
vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling
van onze prijzen een verhoging mochten ondergaan -daaronder begrepen
prijsstijgingen als gevolg van waardevermindering bij Nederlandse valuta- of
indien door wijziging van een of meer van deze genoemde factoren onze marges
een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de
aanbieding te voorziene omstandigheden, dan zijn wij gerechtigd onze prijs aan
te passen, zulks totdat de aflevering aan de opdrachtgever heeft plaatsgevonden, respectievelijk de opdracht is voltooid. Wij zijn eveneens gerechtigd
de prijs te verhogen indien sprake is van devaluatie van het betaalmiddel,
respectievelijk revaluatie van buitenlands betaalmiddel.
c. De door ons genoemde prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting (btw) en
andere daarmee gelijk te stellen heffingen alsook exclusief kosten van aflevering
en exclusief emballage.
d. Eventuele verpakking zal door ons worden verzorgd op de beste en goedkoopste wijze en tegen de kostende prijs aan de opdrachtgever in rekening
worden gebracht. De verpakking wordt door ons niet terug genomen. Indien op
verzoek van de opdrachtgever een speciale verpakking of speciale
verpakkingsvoorschriften worden gehanteerd komen de daaraan verbonden
meerkosten eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
ZEKERHEIDSSTELLING EN VOORSCHOTTEN
6. Wij zijn, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order
respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevatte uitvoering, te
allen tijde bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat hij ter zake van de uit
de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot maximaal het voor de opdrachtgever uit de
overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel –naar onze keuze- dat hij zorgt
voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheidsstelling zoals
bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij
de uit voering door de opdrachtgever verschuldigd. Indien de opdrachtgever
weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot dan wel zekerheidsstelling
op ons verzoek af te geven, zijn wij met onmiddellijk ingang gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende verklaring, onverminderd
de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd ons recht op vergoeding van schade als ten gevolge van de ontbinding door
ons geleden.
WIJZIGINGEN IN DE ORDER
7. Indien door of namens de opdrachtgever in de oorspronkelijke order wijzigingen,
van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze onze uitdrukkelijke
schriftelijke instemming. De daaraan eventueel verbonden meerkosten zullen
aan de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de
opdrachtgever tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen en/of
omschrijvingen aan ons ter kennis worden gebracht. Wanneer de verandering of
annulering een opgegeven specificatie ten aanzien van een te vervaardigen zaak
respectievelijk te leveren zaak betreft, kan de verandering of annulering
uitsluitend plaatsvinden indien de fabriek alwaar de order is geplaatst
respectievelijk ter zake deelorders zijn geplaatst, zich met deze aanpassing kan
verenigen. Verandering of annulering is niet toegestaan ten aanzien van zaken
welke reeds ter levering zijn verzonden, hetzij door ons hetzij door de betrokken
fabriek.
Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende
wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en
risico van de opdrachtgever. Wijziging in een reeds verstrekte opdracht kan
leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen leveringstijd, in welk
geval het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden onverkort van toepassing
zal zijn.
UITBESTEDING VAN WERKZAAMHEDEN
8. Wij zijn gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan
wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. Op verzoek zullen wij
de opdrachtgever mededelen of en indien zulks het geval is in welke mate de
order aan derden/leveranciers is uitbesteed, voor zover niet reeds door de
afspraak “levering op aanvoer van fabriek” blijkt van betrokkenheid van
derden/leveranciers.
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AFLEVERINGEN EN RISICO, KOSTEN VERVOER
9. a. De levertijd, waaronder mede te verstaan de termijn voor de door ons te
verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag als vermeld in onze
schriftelijke bevestiging, als bedoeld in artikel 4 lid a van deze voorwaarden.
Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen en
dergelijke noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de
levertijd eerst in nadat alle gegevens, tekeningen en dergelijke in ons bezit zijn,
dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door ons een eerste
betaling bij de order wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag
waarop wij deze betaling hebben ontvangen.
De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, hoezeer wij er ook naar
streven ze zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen, en gelden derhalve slechts
bij benadering en nimmer als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding
van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het
recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst
mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
b. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden
dan ook , oorzaken bij ons personeel of toeleveranciers van ons hieronder
begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met
zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen. Op verzoek van de
opdrachtgever zullen wij hem aangaande een dergelijke verlenging nader
informeren.
c. Uitstel van levertijd op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden
met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Uit dit uitstel eventueel voor
ons voortvloeiende kosten en verliezen, zijn volledig voor rekening van de
opdrachtgever. De door ons ter zake te verstrekken kostenopgave is bindend
voor de opdrachtgever.
10. a. Wij leveren franco, zelfs indien overeengekomen is dat de kosten van vervoer
voor onze rekening komen. Ten aanzien van het risico geldt dat de zaken voor
risico van de opdrachtgever zijn vanaf het moment dat zij ter vervoer worden
aangeboden bij ons magazijn respectievelijk de fabriek hebben verlaten bij
levering op aanvoer. De zaken zullen door ons niet tegen transportrisico worden
verzekerd. Verbintenissen door BOUWSTOFFEN ons jegens derden aangegaan
brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor risico
van de opdrachtgever te zijn aanvaard. Wij hebben het recht zaken, die door
willekeurig welke oorzaak onafhankelijk van onze wil niet naar de plaats van
bestemming kunnen worden vervoerd, verzuim van de opdrachtgever de voor de
aflevering noodzakelijke handelingen te verrichten hieronder begrepen, voor
rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen van
de koopprijs als had de aflevering reeds plaatsgevonden, alsmede van de door
ons in het kader van de opslag gemaakte kosten.
b. Wij kiezen het vervoermiddel waarmede de zaken worden vervoerd, tenzij
door de opdrachtgever voorschriften zijn gesteld ter zake van de verzending.
Belemmering of tijdelijke verhindering van het door ons gekozen vervoermiddel
verplicht ons niet voor een ander vervoermiddel te kiezen. Indien levering bij
gedeelten geschiedt gelden de afzonderlijke partijen als op zichzelf geleverd.
ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
11. Indien de opdrachtgever zijn order geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren,
behoeft dit onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Indien wij met de
annulering akkoord gaan is hij gehouden aan ons alle met het oog op de
uitvoering van deze order gemaakte kosten van voorbereiding, opslag,
materiaalinkoop e.d. te vergoeden inclusief lonen, alsmede te vermeerderen met
een schadeloosstelling, groot 10% van de overeengekomen prijs. Tevens zal de
opdrachtgever de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen vergoeden
indien wij in verband met de opdracht met een bank of andere derde een valutaovereenkomst hebben gesloten. Een en ander onverminderd onze rechten op
vergoeding van de volledige schade, door annulering veroorzaakt.
OPSCHORTING EN ONTBINDING
12. a. Indien:
1. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere
met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, financiële verplichtingen
hieronder begrepen, alsook verplichtingen ten gevolge van artikel 6;
2. alsmede in geval van:
- beslag op zijn goederen, eigen aanvragen van zijn faillissement of aanvragen
van zijn faillissement door een derde,
- stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever,
- het aanstellen van een rechterlijk vermogensbeheerder indien de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is, zoals bij onder-bewindstelling
en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse varianten, zowel
voor natuurlijke personen als rechtspersonen,
- de opdrachtgever buiten medeweten van ons enigerlei betalingsregeling
met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het
verstrijken van de daarvoor geldende betalingstermijn onbetaald laat,
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wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de
uitvoering van iedere met de opdrachtgevergesloten overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten of –te onzer keuze- de overeenkomst(en) geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij
tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden zijn, alles
onverminderd de ons verder toekomende rechten, waaronder onder meer het
recht tot terughalen van de door ons afgeleverde zaken, waarvoor het hieronder
onder artikel 13 nader te bespreken eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het
recht op volledige schadevergoeding.
b. In alle onder a genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op de
opdrachtgever hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.
a. Alle geleverde zaken gaan eerst in eigendom over op de opdrachtgever
indien de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens
ons, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende
zaken leidde, of uit andere overeenkomsten als met de opdrachtgever gesloten
ter zake van de levering van zaken en het daarmee samenhangend verrichten van
werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de
opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten.
Het in de voorgaande zin bedoelde eigendomsvoorbehoud geldt uitdrukkelijk
ook indien de betaling van de afgeleverde zaken geregeld is door middel van
acceptatie van een wissel of ander handelspapier, hetzij door de opdrachtgever,
hetzij door een derde namens hem geaccepteerd, dan wel indien de
verschuldigdheid van de koopprijs door de opdrachtgever is opgenomen in een
rekening-courant of saldobiljet. In het laatste geval blijft het eigendomsvoorbehoud van kracht totdat het hele saldo is aangezuiverd. Tot aan het
moment der volledige en behoorlijke nakoming door de opdrachtgever van de
hierboven bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde zaken ons eigendom. De
opdrachtgever is gehouden om voor zover binnen zijn bedrijfsvoering mogelijk
onze zaken als zodanig herkenbaar af te zonderen. De opdrachtgever is slechts
gerechtigd om de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening weder
te verkopen of te be- en verwerken indien wij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming hebben verleend. De opdrachtgever is daarenboven niet gerechtigd
om de bedoelde zaken aan derden te huurverkopen, te verhuren, in bruikleen te
geven , in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen
dan wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming . Indien de opdrachtgever de door ons
geleverde zaken zal bewerken en verwerken en wel op zodanige wijze dat hij een
nieuwe zaak zal vormen, als bedoeld in artikel 5: 16 van het Burgerlijk Wetboek
(BW), wordt de opdrachtgever geacht deze bewerking in onze opdracht te
hebben verricht, zodat hij na uitvoering van de bewerking de zaken voor ons
geacht wordt te houden. Zodra de opdrachtgever voldaan heeft aan alle
verplichtingen als in de eerste alinea van dit artikel bedoeld, zal hij de eigendom
verkrijgen van de door hem gevormde zaak respectievelijk het aandeel van ons
verkrijgen in de door hem gevormde zaak waartoe ook anderen gerechtigd zijn.
Ter zake van natrekking (artikel 5: 14 BW) en vermenging (artikel 5: 15 BW)
verplicht de opdrachtgever zich er nu reeds voor alsdan toe ten aanzien van
zaken waarbij sprake kan zijn van natrekking van zaken als door ons geleverd
respectievelijk vermenging van zaken als door ons geleverd ten aanzien van de
toepasselijkheid van voormelde wetsbepalingen de door ons geleverde zaken aan
te merken als hoofdzaak in de zin van de Wet, zodat een nieuwe zaak ten
gevolge van de natrekking of vermenging onze eigendom wordt in totaliteit tot
het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen als bedoeld in de
eerste alinea van dit lid van dit artikel heeft voldaan.
b. De opdrachtgever is verplicht de hier bedoelde zaken op eerste verzoek aan
ons te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, alsmede indien sprake is van
een ontbinding als bedoeld in artikel 12, des verlangd terstond aan ons of een
door ons aangewezen derde, onze personeelsleden hieronder begrepen, af te
geven. De opdrachtgever wordt tevens geacht ons nu reeds voor alsdan een
onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door ons dan wel een door
ons aangewezen derde betreden van al zijn bedrijfsterreinen - en gebouwen
teneinde de staat van de zaken te inspecteren en in voorkomende gevallen
conform het in de vorige zin bepaalde de zaken mee te nemen.
c. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt -mits de zaken
zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor ons bruikbaar zijn- de
opdrachtgever gecrediteerd naar de, conform de handelsgebruiken in onze
branche vast te stellen marktwaarde ten dage van de terugneming,
onverminderd ons recht met deze creditering te verrekenen alle op de
opdrachtgever rustende financiële verplichtingen jegens ons, met inachtneming
van hetgeen in artikel 14 e.v. is geregeld met betrekking tot de toerekening van
betalingen.
d. De opdrachtgever is verplicht de hierboven onder a bedoelde zaken te
verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel
in dier voege dat in een desbetreffende verzekeringspolis het beding is
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opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden, hetzij
laatstbedoelde bij het aangaan der verzekering belanghebbenden
zijn dan wel gedurende de looptijd der verzekering belanghebbenden zullen
worden. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele
aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in
voorgaande zin bedoeld, voor zover betrekking hebbende op de in lid a bedoelde
zaken, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woord
aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van even
bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.
BETALING
14. a. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen, zoals bijvoorbeeld betaling contant bij aflevering, zal de
opdrachtgever de totaalbedragen van de factuur respectievelijk facturen zonder
korting, uit welken hoofde dan ook en in welke zin dan ook, betalen binnen 30
dagen na de factuurdatum. Indien betaling in termijnen is overeengekomen,
geschiedt deze als volgt: 1/3 (eenderde) bij de opdracht; 1/3 (eenderde) wanneer
de zaken ter verzending gereed worden gelegd, dan wel bij voltooiing van de
door ons verrichte werkzaamheden; 1/3 (eenderde) binnen een maand nadat de
tweede termijnbetaling verschuldigd geworden is.
b. De opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te
verrekenen met welke vordering dan ook op ons, noch is de opdrachtgever ten
nadelen van ons bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor onder a genoemde termijn
heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij,
zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het
recht de opdrachtgever een rente van 1,5 % per maand vanaf de vervaldag in
rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een
gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, een en ander
onverminderd de ons verder toekomende rechten.
d. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 44 van boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering
op de kosten, waaronder die als bedoeld in artikel 15, vervolgens op de
verschenen rente als bedoeld in onderdeel c. van deze bepaling en tenslotte in
mindering op de verschuldigde hoofdsom en lopende rente.
KOSTEN
15. De opdrachtgever is aan ons buiten de verplichtingen, voortvloeiend uit deze
algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst(en), tevens verschuldigd
alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die wij maken, respectievelijk
moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding
ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van de
opdrachtgever te vorderen, dan wel aangesproken door de opdrachtgever ons te
verweren, tenzij in het laatste geval blijkens een in kracht van gewijsde gegane
rechtelijke uitspraak ten onrechte door ons verweer is gevoerd.
16. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder
geval waarin wij ons ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan
ons toekomende bedragen, van de hulp van een derde of van derden hebben
verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de
buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde
hoofdsom bedragen, respectievelijk van het bedrag waarvoor wij de
opdrachtgever aanspreken, dan wel de opdrachtgever ons aanspreekt, met een
minimum van € 50,--.
TERUGHOUDINGSRECHT
17. Zaken welke bij ons ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven, berusten
onder ons voor risico van de opdrachtgever. Deze zaken worden door ons tegen
geen enkel risico verzekerd. Wij zijn bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken
die onder ons berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, zaken
als in de voorgaande zin bedoeld hieronder begrepen, of anderszins in het kader
van een regelmatig contact onder ons verblijvend, op te schorten totdat de
opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van door ons geleden schade
en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten,
heeft voldaan.
GARANTIE
18. a. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons (door)geleverde zaken en
voor een behoorlijke kwaliteit -in het licht van de gebruiken in onze branche- van
het door ons gebruikt materiaal gedurende een periode van zes maanden na
aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of vermeld in onze
brochures. Indien zaken ter bewerking, reparatie en dergelijke worden verstrekt,
wordt alleen door ons garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering
van de door de opdrachtgever aan ons opgedragen bewerkingen respectievelijk
reparaties.
b. Indien door ons geleverde zaken of materialen tijdens de onder a genoemde
periode ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit blijken zijn wij slechts
gehouden tot vervanging van deze materialen en/of zaken door andere gelijke
zaken of materialen tegen teruggave van de te vervangen zaken en/of
materialen, dan wel - ter onzer keuze - tot terugbetaling van het factuurbedrag

Pagina 3 van 5

te zake van de te vervangen zaken en materialen, tegen teruggave van deze
zaken en materialen. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen te zake
van aansprakelijkheid zijn wij nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van
enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door ons vervangen zaken
of materialen.
c. Indien met betrekking tot de zaken en/of materialen op grond van een
overeenkomst met ons geleverd, door een derde zoals de fabrikant of de
importeur of door ons zelve een afzonderlijke schriftelijke nader omschreven
garantie wordt afgegeven, dan gelden in afwijking van hetgeen hierboven onder
a. en b. is opgemerkt, uitsluitend de bepalingen en voorwaarden van die
garantie, onverminderd de verdere toepasselijkheid van deze voorwaarden.
d. De opdrachtgever heeft slechts aanspraak op garantie hetzij conform de
voorwaarden hetzij conform de apart afgegeven garantie door ons of een derde,
indien en zodra de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons
heeft voldaan.
e. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, wordt door ons geen verder
strekkende garantie verleend dan wij van onze leveranciers hebben verkregen.
Desgewenst zullen wij de opdrachtgever ter zake van deze garantie nader
informeren.
f. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij uitsluitend gehouden tot
nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen jegens
opdrachtgevers binnen Nederland.
RECLAMES
19. a. Ter nadere uitwerking van het hierboven in artikel 18 bepaalde kunnen
reclames slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 10 werkdagen na
ontvangst van de zaken per aangetekende brief of per brief met ontvangstbevestiging aan ons bekend worden gemaakt. Reclames, niet de hoedanigheid
der zaken betreffende, doch betreffende vorm(en), hoeveelheden, maten en
gewichten, moeten door de opdrachtgever gedaan worden binnen 48 uur na
aflevering der zaken, per brief met ontvangstbevestiging, hetzij per telefax of
daarmee gelijk te stellen telecommunicatiemiddel, gevolgd door een
gelijkluidende aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging.
Iedere reclame als in deze bepaling bedoeld moet een duidelijke omschrijving van
de klacht respectievelijk van de grieven bevatten. Reclames op een andere wijze
gedaan of aangeleverd aan onze tussenpersoon of andere derden, zijn van
generlei waarde en worden niet in behandeling genomen.
Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze
uitdrukkelijk door ons zijn bevestigd, worden zaken geleverd van een kwaliteit
als in de handel respectievelijk onze branche gebruikelijk.
De opdrachtgever is gehouden de afgeleverde zaken te controleren aan de hand
van de door ons verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook
gebaseerd te zijn op afwijking van het afgeleverde ten aanzien van deze
orderbevestiging. Ten aanzien van de afmetingen en gewichten van alle zaken
houden wij ons steeds de gewone, bij de vervaardiging door de door ons daarmee
belaste fabrikanten gebruikelijke, spelingen voor. Ook bij analyse-opgave is
speling als in de branche gebruikelijk voorbehouden. Wanneer door ons
toevoegingen als “circa”, “ongeveer”, dan wel gelijkluidende termen worden
gehanteerd, zal de betrokken grens 5% meer of minder kunnen zijn, tenzij de
gebruiken in de branche anders zijn.
b. De opdrachtgever die de afgeleverde zaken niet binnen 10 werkdagen na
ontvangst daarvan behoorlijk op deugdelijkheid heeft onderzocht, dan wel
binnen 48 uur na aflevering niet de afgeleverde hoeveelheden, maten en/of
gewichten heeft gecontroleerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering
akkoord te zijn gegaan.
c. De opdrachtgever zal, mede in verband met de aard der geleverde zaken en
gelet op onze onbekendheid met de door de opdrachtgever te gebruiken
technieken en/of door de opdrachtgever mede uit onze zaken te vervaardigen
nieuwe zaken, in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden
indien hij de geleverde zaken heeft be- of verwerkt, respectievelijk ter bewerking
of verwerking aan derden heeft doorgeleverd. De opdrachtgever zal voorts geen
enkele aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien hij de geleverde zaken op
onjuiste en/of ondeugdelijke wijze heeft bewaard respectievelijk opgeslagen.
Op ons verzoek zal de opdrachtgever na het indienen van een reclame nadere
informatie aangaande de wijze van bewaren van de door ons geleverde zaken
waarop de reclame betrekking heeft, aan ons dienen te verstrekken.
d. Onverminderd het bepaalde in onderdeel c van dit artikel en met
inachtneming van onderdeel h van dit artikel zal de opdrachtgever reclames ten
gevolge van verborgen gebreken kunnen indienen gedurende 10 werkdagen na
ontdekking.
e. In geval van een door ons gerechtvaardigd beoordeelde reclame, hebben wij
steeds het recht de gereclameerde zaken door anderen te vervangen (remplacerecht), dan wel –naar onze keuze- het recht een schadeloosstelling aan de
opdrachtgever in geld te geven tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde
van de afgekeurde zaken, met dien verstande dat de opdrachtgever hierop
uitsluitend aanspraak kan maken wanneer hij de zaken ter zake waarvan hij
heeft gereclameerd, te onzer beschikking houdt en op ons eerste verzoek
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aan ons afgeeft.
f. Reclames geven de opdrachtgever geen recht betaling van de factuur
aangaande de verrichte levering van de zaken waarop de reclames betrekking
hebben of betaling van andere facturen op te schorten.
g. Geleverde en door de opdrachtgever conform deze bepaling geaccepteerde
zaken worden nimmer teruggenomen, tenzij sprake is van een situatie als in
onderdeel e, tweede gedeelte, geregeld.
h. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 6 maanden na de
factuurdatum die betrekking heeft op de levering waarin de zaken ter zake
waarvan de opdrachtgever reclame wenst te maken, zijn opgenomen geweest.
OVERMACHT
20. a. Storing in ons bedrijf ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader
van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder
geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie,
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremming in het
vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der
openbare nuts bedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand,
ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren
en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van
overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of
halffabricaten aan ons door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd
voor aflevering aan de opdrachtgever, en andere onvoorziene omstandigheden,
ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in ons
bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs
onmogelijk maken) leidt ertoe dat wij zijn ontslagen van het nakomen van de
overeengekomen leveringstermijn en/of onze leveringsplicht, zonder dat de
opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en
rente kan doen gelden. Wij zullen de opdrachtgever onverwijld waarschuwen
indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.
b. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen zowel wij
als de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een
aldus luidende verklaring. Van een blijvende over macht is in ieder geval sprake
indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door ons noch
door de opdrachtgever kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op
schadevergoeding.
AANSPRAKELIJKHEID
21. a. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in
het Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk bepaalde aangaande Productenaansprakelijkheid (artikelen 6: 185 t/m 6: 193 BW), geldt voldoening door ons aan
onze verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende
garantie en reclames is geregeld in artikelen 18 en 19, steeds als enige en algehele
schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde
van de opdrachtgever uitgesloten.
b. Wij zijn jegens de opdrachtgever, niet zijnde een consument, nimmer
gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke
ongevallen. Wij zijn jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding
van kosten, schaden en interesten wegens schade aan roerende en onroerende
zaken, het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als
gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij
indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de opdrachtgever
aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde,
onze personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.
c. Wij zijn jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade die de
opdrachtgever lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook,
als veroorzaakt hetzij door producten waarin op enigerlei wijze het product als
door ons geleverd aan de opdrachtgever is verwerkt, hetzij door door ons aan de
opdrachtgever geleverde producten zelve. Onder de hiervoor bedoelde
aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke
bepalingen inzake productenaansprakelijkheid.
d. Schade die (mede) is ontstaan door een product van de opdrachtgever waarin
een product van ons is verwerkt, wordt geacht te zijn veroorzaakt door een
gebrek dat geheel of in belangrijke mate is toe te rekenen aan de opdrachtgever
en dient derhalve voor zijn rekening te komen, tenzij de opdrachtgever bewijst
dat de schade uitsluitend is ontstaan door een gebrek in ons product, welk
gebrek bij een normale adequate controle, voorafgaand aan, tijdens of na de
productie door de opdrachtgever, respectievelijk het door hem ingeschakelde
personeel respectievelijk door hem ingeschakelde hulppersonen, niet is of kon
worden ontdekt.
e. Indien komt vast te staan dat zowel de opdrachtgever als wij mede
aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade, zullen wij gehouden zijn tot
vergoeding van de schade aan de opdrachtgever naar evenredigheid van de mate
waarin ons product in het gebrekkige product is verwerkt, met als maximum de
verzekerde som van de door ons ter zake van productenaansprakelijkheid
gesloten verzekering.
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f. De opdrachtgever verplicht zich ertoe het gebruik, de bewerking of verwerking
van producten als door ons aan de opdrachtgever te leveren slechts door
gekwalificeerd personeel te laten plaatsvinden respectievelijk uitvoeren, dat ter
zake van het gebruik, de bewerking of verwerking volledig op de hoogte is met
aard en natuur van de door ons te leveren producten, alsmede met de risico’s,
verbonden aan het gebruik, deze bewerking en/of verwerking, terwijl het
gebruik, de bewerking en/of verwerking onder gekwalificeerd toezicht zal
plaatsvinden. De opdrachtgever is voorts gehouden om als deskundige met de
door ons te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te
gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te
gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven
geschikt is. Bij doorlevering aan derden is de opdrachtgever uitdrukkelijk
gehouden aandacht te vragen voor de door ons verstrekte informatie. Op
verzoek zijn wij bereid de opdrachtgever gericht ten aanzien van een bepaald
gebruik en/of bewerkingswijze te adviseren, mits de opdrachtgever ons uitvoerig
en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde
vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever zelve. Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in de
voorgaande zinnen bedoeld advies, geldt onverminderd al hetgeen in deze
bepaling is neergelegd, in dier voege dat telkenmale waar wordt gesproken over
productenaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het
gevolg van een door ons verstrekt advies, gelezen dient te worden
“productenaansprakelijkheid en/of dienstenaansprakelijkheid”.
g. De opdrachtgever stelt ons schadeloos ter zake van alle schade als door ons
geleden ten gevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen
personeelsleden van de opdrachtgever hieronder begrepen, naar aanleiding van
schade ontstaan ten gevolge van een product waarin een product van ons is
verwerkt of naar aanleiding van schade als door ons product veroorzaakt,
hieronder begrepen schadeaanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen ter
zake van productenaansprakelijkheid, alsook naar aanleiding van schending
onzerzijds van octrooien en/of andere rechten van industriële en intellectuele
eigendom ten gevolge van gebruik van door de opdrachtgever verstrekte
gegevens, tekeningen, instructies aangaande te gebruiken werkwijzen en
dergelijke.
h. Voor zover wij worden aangesproken door derden als in het voorgaande lid
bedoeld, die het gebrekkig product hebben verkregen door of namens de
opdrachtgever, vergoedt de opdrachtgever ons volledig alle kosten van juridische
en overige bijstand, die wij moeten maken ter zake van deze schadeaanspraken,
zoals verweer voeren, onderhandelen etc. Deze kosten worden geacht minstens
15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd ons recht de
werkelijk door ons gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand c.a. ter
vergoeding bij de opdrachtgever in te dienen.
i. Indien wij door een derde rechtstreeks worden aangesproken op grond van de
wettelijke regeling inzake productenaansprakelijkheid is de opdrachtgever
verplicht ons op eerste verzoek het ontwerp van het product waarvan het
product van ons een onderdeel vormt, ter hand te stellen.
j. De opdrachtgever verplicht zich in ieder geval tegenover ons ieder product
waarin onze producten zijn verwerkt of opgenomen, te voorzien van een
duidelijke gebruiksaanwijzing, waarin gewaarschuwd wordt voor de risico’s als
bij gewoon evenals bij oneigenlijk gebruik van het product en /of haar verpakking
te verwachten. Wij zullen op ons eerste verzoek een dergelijke
gebruiksaanwijzing ter kennisname ontvangen.
k. Voor zover wij producten hebben vervaardigd conform de instructies van de
opdrachtgever, stelt de opdrachtgever ons uitdrukkelijk schadeloos voor iedere
aanspraak die haar grondslag vindt in een gebrek in het product, waarin ons
product is verwerkt respectievelijk het product zelve, hieronder uitdrukkelijk
begrepen schadeclaims, gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake
productenaansprakelijkheid.
l. Indien het door ons vervaardigde product een eindproduct is, zal de
opdrachtgever ons onverminderd het hierboven bepaalde in ieder geval
schadeloos stellen voor alle schadeclaims van derden, zijn eigen personeelsleden
hieronder begrepen, ter zake van schade als door een dergelijk product
veroorzaakt, nadat ter zake van dit product door of namens de opdrachtgever of
door derden (niet zijnde consument/eindgebruikers) de oorspronkelijke
verpakking en/of gebruiksaanwijzing als door ons of namens ons aangebracht, is
verwijderd, veranderd of anderszins verwerkt om welke reden dan ook.
m. Onverminderd het hierboven bepaalde zijn wij jegens de opdrachtgever
nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de te zake van
de overeenkomst met de opdrachtgever bedongen prijs aangaande de levering
van de zaken en materialen die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben
gegeven.
n. In alle gevallen waarin de opdrachtgever uit hoofde van deze bepaling
gehouden is ons schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op ons eerste
verzoek gehoor te geven aan onze oproep ons in een gerechtelijke procedure te
vrijwaren.
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VERVAL
22. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door
deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van 1 jaar na
factuurdatum.
AFSTAND VAN RECHT OP ONTBINDING C.A.
23. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de
overeenkomst te vorderen als geregeld in de artikelen 265 e.v. van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek wegens een tekortkoming in de nakoming onzerzijds.
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
24. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing.
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met ons gesloten
overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte offertes zullen bij uitsluiting
worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement
van onze woonplaats, behoudens voor zover enig in Nederland geldend
dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Wij zijn echter gerechtigd in
voorkomende gevallen de bevoegde rechter van de woonplaats van de
opdrachtgever te adiëren.

5.

Aanvullende leverings-en gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de
verhuur van minisilo’s, welke aanvullend van toepassing zijn,
onverminderd het bepaalde in bovenstaande algemene leverings-en
betalingsvoorwaarden.
Bestellen en aflevering:
Huur:
Huur aanvang:
Huur einde:
Terugname:

Beschadiging:

Storingen:

Diefstal:
Richtlijnen voor plaatsing:

De levertijd van een nieuw te plaatsen minisilo is, mits
voorradig en behoudens overmacht, maximaal 5
werkdagen na afroep.
De huur wordt berekend voor alle werkdagen dat de
minisilo op de bouwplaats gestaan heeft.
Vanaf de dag volgend op de dag van levering.
De dag van opgeven afhaalmelding is de laatste dag die
Doorberekend wordt.
Resthoeveelheden in silo worden niet gecrediteerd. De
huurder komt te zake geen vordering uit
onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde
verrijking toe. Big bags (met en zonder mortel) worden
niet retour genomen.
Schades toegebracht aan de minisilo, menger,
besturingskast door ruw en ondeskundig gebruik, vallen
of kloppen met stalen voorwerpen of anderszins en
schoonmaakkosten zijn voor rekening van de huurder/
gebruiker.
Stagnatie en dientengevolge geleden en te lijden schade,
veroorzaakt door niet functioneren van de minisilo is
niet voor rekening van Cugla BV. Reparaties van
storingen, die niet zijn ontstaan door Cugla, worden in
rekening gebracht.
Is voor rekening en risico van huurder/gebruiker.
(Zie bijlage) Huurder dient bijgaande richtlijnen voor
plaatsing nauwkeurig op te volgen.

RICHTLIJNEN VOOR PLAATSING EN GEBRUIK VAN DE CUGLA MINISILO.
(BESTAANDE UIT: SILO (INCL. MENGER), WATERTANKS EN SCHAKELKAST)
1. Ten aanzien van de silostandplaats geldt:
- De per silo benodigde vrije grondoppervlakte bedraagt: 2 x 2 = 4 m2;
- De hoogte van de minisilo is max. 3 m;
- De ondergrond voor plaatsing van de silo moet stevig, horizontaal en egaal zijn
en niet onderspoelt, i.v.m. het totale gewicht in gevulde staat.
2. In verband met de silo aan- en afvoer geldt:
- Silostandplaats en de aanrijweg moeten op gelijke hoogte liggen;
- De aanrijweg moet stevig zijn, zodat de silowagen niet kan wegzakken;
- De aanrijweg moet vrij zijn van obstakels, slangen en elektrische draden;
- Opladen en afladen van de silo moet van dezelfde zijde kunnen geschieden;
- Bij afvoer dient de silo, tenzij anders door u gemeld, leeg te zijn en bereikbaar;
- Wachturen, wegens onbereikbaarheid van de silo, worden in rekening gebracht.
3. Ten behoeve van de aansluiting van water en elektra op de bedieningskast,
gelden de volgende aansluitgegevens:
- Water: aanvoer d.m.v. een 3/4 “ slang, de koppeling dient van het type GEKA
3/4” model te zijn;
- Elektra: 380 volt, 32 ampère gezekerd, aansluiting d.m.v. een 5-polige
Eurostekker.
4. Ten aanzien van het gebruik geldt:
- Zonder toestemming van Cugla B.V., mag niets aan de silo, menger of
bedieningskast
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6.
7.

8.

worden gewijzigd;
- De Cugla minisilo mag uitsluitend gebruikt worden met Cugla mortels;
- Kloppen tegen de trechter of wanden van de silo mag alleen met een hamer
van rubber of hout;
- In geval van ongunstige weersomstandigheden (hevige regen, storm, invallende
vorst, dooi e.d.) dient de huurder/gebruiker ervoor zorg te dragen dat te allen
tijde de veilige stand (loodrecht) van de silo gewaarborgd is en blijft. Indien
nodig dient de huurder/gebruiker zodanige voorzieningen te treffen dat de
veilige stand gewaarborgd blijft;
- In geval van vorst dienen vorstgevoelige onderdelen (waaronder met name de
bedieningskast) vorstvrij te worden gehouden. Leidingen en overige
vochthoudende onderdelen moeten worden afgetapt en drooggehouden.
Totstandkoming van overeenkomsten.
Overeenkomsten tussen leverancier en koper komen slechts tot stand doordat
leverancier de order van koper bevestigd 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 hulpmiddel(en), schade aan derden, de
koper of 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 vorenbedoeld, is koper
verplicht leverancier ter zake 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 Algemene Verkoop- en
leveringsvoorwaarden op zich. Afspraken met vertegenwoordigingsonbevoegden van leverancier binden leverancier niet tenzij en voor zover deze
alsnog door haar schriftelijk zijn bevestigd. Conform het gestelde in de
“leveringsvoorwaarden voor silo-gebruik” geldt:
Ten aanzien van het verplaatsen van een silo:
- Verantwoordelijkheid is voor huurder/gebruiker;
- Alvorens de silo te verplaatsen dienen de poten ingeschoven te worden.
Ten aanzien van schade en diefstal en schoonmaken geldt:
- Schade ontstaan aan de silo bij het op- of afladen van de silo, menger of
bedieningskast is voor rekening van Cugla B.V.;
- Beschadiging aan silo, menger en bedieningskast ontstaan op het bouwwerk,
zullen worden hersteld voor rekening van de huurder. Dit geldt voor schade
ontstaan door omvallen, ondeskundig of ruw gebruik, kloppen met metalen
voorwerpen of hamer;
- Diefstal is voor rekening van de huurder;
- Schade en diefstal dienen direct te worden gemeld aan Cugla B.V.;
- Voor sterk vervuilde silo’s met apparatuur worden schoonmaakkosten in
rekening gebracht.
Ten aanzien van retour leveringen van droge mortel:
- Resthoeveelheden worden niet gecrediteerd;
- Lege big bags worden niet retour genomen.

Deze richtlijnen maken deel uit van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Breda (inschrijvingsnr.
20031768). Breda, oktober 2015.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden versie 2015

