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Algemeen: 
Deze Algemene Voorwaarden zijn 
van toepassing op al onze 
rechtshandelingen. Nederlands 
Recht is van Toepassing. De 
toepasselijkheid van andere 
Algemene Voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten 
Aanbiedingen: 
Al onze aanbiedingen zijn in 
beginsel vrijblijvend tenzij wij een 
bepaalde geldigheidsduur 
aangeven. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor onjuiste opgave van gegevens 
bij onze aanbieding. 
Overeenkomsten: 
Overeenkomsten, alsmede nadere 
toezeggingen en/of wijzigingen, zijn 
eerst bindend na onze schriftelijke 
bevestiging. Wij zijn gerechtigd om 
vooraf zekerheid te verlangen, 
alsmede ter uitvoering der 
overeenkomst derden in te 
schakelen. 
Overmacht/aansprakelijkheid: 
In geval van overmacht kunnen wij 
onze verplichtingen opschorten of 
onze overeenkomst ontbinden. 
Behoudens onze eventuele 
bedrijfsaansprakelijkheid-
/transportverzekering is onze 
aansprakelijkheid beperkt. Voor het 
overige vrijwaart de wederpartij ons 
tegen iedere vordering tot 
schadevergoeding, ongeacht de 
oorzaak. 
Levering: 
Opdrachten met een 
goederenwaarde van EURO 250,- 
en hoger (excl. BTW) per 
verzendadres, alsmede 
naleveringen worden franco 
bestemmingsplaats Nederland 
geleverd. Voor opdrachten met een 
goederenwaarde beneden EURO 
250,- (excl. BTW) geldt de conditie: 
vracht op rekening. Het risico van de 
geleverde goederen gaat over bij 
(af)levering, dat is het moment dat 
de goederen ons bedrijf verlaten c.q. 
ter beschikking staan van de 
afnemer. 
 
N.B. Voor toepassing van de korting- 
en leveringscondities wordt bij 
opdrachten, welke in termijnen 
moeten worden geleverd, elke 
termijnlevering als aparte opdracht 
beschouwd.  

Certificaat van Oorsprong: 
Voor het opmaken hiervan wordt 
EURO 20,- per formulier in 
rekening gebracht. 
Zicht- en retourzendingen: 
Zichtzendingen worden franco 
geleverd; alle retourzendingen 
dienen franco te worden 
teruggezonden. 
Speciaalzendingen: 
De extra kosten verbonden aan 
zendingen welke op verzoek van 
de afnemer per expresse of op 
een andere wijze dan bij ons 
gebruikelijk moeten worden 
verzonden, zullen in rekening 
worden gebracht. 
Speciaal vervaardigde 
artikelen of artikelen welke 
in verpakkingseenheden 
zijn geannonceerd: 
Bij speciaal vervaardigde 
artikelen behouden wij ons het 
recht voor 10 procent meer of 
minder te leveren dan de 
bestelde aantallen. 
Bestellingen voor artikelen, 
geannonceerd per verpakkings-
eenheid, zullen in deze eenheid 
of veelvouden hiervan worden 
geleverd. 
Levertijd: 
Standaardartikelen: uit magazijn- 
of fabrieksvoorraden t.t.v.v. 
Speciaal vervaardigde artikelen: 
levertijd op aanvraag. 
Verpakking: 
Papierverpakking: voor onze 
rekening.  
Kist-, krat- of zeewaardige 
verpakking: voor rekening van de 
afnemer. 
Betaling: 
30 dagen na factuurdatum, tenzij 
anders overeengekomen. 
Wij behouden ons het recht voor 
om, wanneer betalingen langer 
uitblijven rente, te weten de 
wettelijke rente verhoogd met 
1,5% per (gedeelte van een) 
maand, in rekening te brengen. 
Alle te maken invorderingskosten 
zijn voor rekening van de 
afnemer. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen 
tenminste 15% van het totaal 
verschuldigde en zijn voor 
rekening van de afnemer. Tevens 
behouden wij ons het recht voor 
om afnemers, welke herhaaldelijk 
onze betalingscondities niet zijn 
nagekomen, onder rembours te 
leveren. 

Eigendomsvoorbehoud: 
Zolang onze opdrachtgever geen 
volledige betaling ter zake van 
een overeenkomst tussen partijen 
met betrekking tot de uitvoering 
van werk of de koop en verkoop 
van goederen verschuldigd aan 
ons heeft verricht, blijven de 
geleverde goederen voor zijn 
rekening en risico en hetzij 
verwerkt hetzij onverwerkt, ons 
eigendom. Ingeval onze 
opdrachtgever enige verplichting 
uit welke overeenkomst met ons 
dan ook met betrekking tot 
uitvoering van werk of verkoop 
van goederen jegens ons niet 
nakomt, zijn wij zonder enige 
ingebrekestelling gerechtigd de 
goederen, onverschillig of deze al 
dan niet zijn verwerkt, terug te 
nemen, in welk geval de 
overeenkomst ook zonder 
gerechtelijke tussenkomst is 
ontbonden, onverminderd ons 
recht tot het vorderen van 
vergoeding van schade, gederfde 
winst en rente. 
Prijswijzigingen en 
afwijkingen in maten/of 
modellen: 
Deze kunnen ten alle tijde zonder 
voorafgaande kennisgeving 
onmiddellijk ingaan, waarbij de 
koper het recht heeft de order te 
annuleren. 
Reclames: 
Reclames dienen binnen 8 dagen 
na levering schriftelijk ter onzer 
kennis te zijn gebracht, nadien is 
de wederpartij gebonden. 
Reclames ter zake van verborgen 
gebreken kunnen uiterlijk tot 3 
maanden na (af)levering worden 
ingediend en binnen 3 dagen na 
constatering. 
Geschillen: 
Geschillen worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter van 
onze vestigingplaats, tenzij wij 
anders verkiezen. Minnelijke 
regelingen scheppen geen 
rechten/-verplichtingen voor de 
toekomst. 
 
Hiermede zijn alle voorgaande 
condities vervallen.  

alg. Verkoopvoorwaarden van Koetsveld b.v. gedeponeerd ter Griffie van de  
Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 160/89 


