is gestuurd dat de producten voor levering gereed liggen, dan wel op het moment dat deze
hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4.7. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Adbulco gerechtigd de producten op te
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Adbulco Trading B.V., gevestigd slaan voor rekening en risico van wederpartij.
in Haarlem en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam d.d. 10 4.8. Indien wederpartij de gekochte producten niet binnen 14 dagen afneemt, is Adbulco
gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Adbulco
maart 2003 en bekend onder nr. 34170970, gewijzigd 21-10-2009
gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die Adbulco bij doorverkoop of
vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij.
1. Definities.
4.9. Adbulco is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Adbulco is gerechtigd
Adbulco: Adbulco Trading B.V., verkoper, de gebruiker van de algemene voorwaarden.
deelleveringen afzonderlijk te factureren.
Wederpartij: de wederpartij van verkoper, koper, de afnemer, de opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Adbulco en wederpartij.
5. Prijzen/Belastingen en Heffingen.
Alle prijzen gelden voor levering ‘af fabriek’ en zijn exclusief verpakking, tenzij schriftelijk
2. Inleiding.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbiedingen en anders is overeengekomen met Adbulco. Prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht
gewijzigd worden, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat het vaste prijzen zijn voor een
overeenkomsten van Adbulco met wederpartij.
2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door bepaalde periode, conform een schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging van Adbulco.
wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door Adbulco Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen exclusief B.T.W. en andere heffingen van
overheidswege (daaronder begrepen EU-heffingen) zowel van algemene als van
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Wederpartij met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, bijzondere aard, welke voor rekening van wederpartij komen.
aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen
6. Betaling.
hem en Adbulco.
2.4. Deze algemene voorwaarden sluiten in hun geheel alle gedrukte of geschreven 6.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat
leveringsvoorwaarden van wederpartij of van enige branche-organisatie van wederpartij wederpartij enige korting of verrekening mag toepassen, door overmaking naar een door
Adbulco opgegeven rekeningnummer. Indien wederpartij enige betalingstermijn
uit.
2.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of overschrijdt is deze steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene ingebrekestelling voor is vereist.
6.2 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is
voorwaarden van toepassing.
wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 %
per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger
3. Aanbiedingen/Offertes/Prijzen.
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Mondelinge is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
aanbiedingen van Adbulco of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledige bedrag.
schriftelijk zijn bevestigd.
6.3. Adbulco is te allen tijde gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een
3.2. Een overeenkomst met Adbulco, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, aanbetaling te vragen van tenminste 50%, of anderszins zekerheid van betaling te
verlangen. Zolang wederpartij hieraan niet voldoet is Adbulco altijd gerechtigd haar
dan wel;
verplichtingen op te schorten.
b) na schriftelijke bevestiging door Adbulco van een door wederpartij geplaatste order;
c) bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte 6.4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van wederpartij tot de
wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag
producten;
3.3. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Adbulco op
wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke 6.5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk lopende rente.
6.6. Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Adbulco verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende voor rekening van wederpartij. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het
incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt
aanvaarding tot stand, tenzij Adbulco anders aangeeft.
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Adbulco niet tot levering van een deel van geadviseerd, met een minimum van € 350,00.
de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de 6.7. Indien Adbulco hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke
opgegeven prijs.
3.7. Het risico van vergissingen en onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.
en opdrachten zijn geheel voor rekening en risico van wederpartij.
7. Eigendomsvoorbehoud.
7.1 Zolang wederpartij niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Adbulco heeft
4. Levering.
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geschiedt de levering ‘af fabriek’ voldaan, ook ter zake van bijvoorbeeld andere leveringen of ter zake van verplichtingen tot
verkoper’s vestiging te Haarlem, productie/assemblageplaats of expeditiepunt, vanaf welk het voldoen van schade, blijven alle door Adbulco geleverde zaken volledig eigendom van
Adbulco. Indien de betaling niet volledig of niet tijdig wordt verricht, dient wederpartij op
moment de zaken voor risico van wederpartij zijn.
4.2 Wederpartij dient met betrekking tot iedere zending van zaken en als voorwaarde voor eerste verzoek daartoe van Adbulco de zaken in de macht van Adbulco te stellen, indien
levering ervan, Adbulco schriftelijk op de hoogte te brengen van de hoeveelheid, de datum Adbulco van dit recht gebruik wenst te maken. Indien wederpartij daaraan niet volledige
waarop het afhalen of afleveren van de producten bij voorkeur plaats dient te vinden en medewerking verleent, heeft Adbulco het recht, onverminderd haar andere rechten en
alle relevante verzendinstructies. Adbulco is niet aansprakelijk voor niet-levering of voor rechtsmiddelen, de verkochte zaken terug te nemen zonder dat enigerlei sommatie,
een vertraging in de levering, indien wederpartij de bovenvermelde informatie niet tijdig of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
7.2 Wederpartij staat Adbulco toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
niet adequaat heeft verstrekt.
4.3 Adbulco zal naar haar beste vermogen de overeengekomen levertijd in acht nemen, Zolang Adbulco zich de eigendom van de verkochte zaken heeft voorbehouden, mag
zonder dat deze tijd als fatale termijn heeft te gelden. Bij niet tijdige of gebrekkige levering wederpartij de zaken alleen zelf gebruiken voor bewerking, verwerking in de normale
dient Adbulco eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar alsnog een uitoefening van zijn bedrijf, maar mag de zaken niet vervreemden en/of bezwaren.
redelijke termijn voor nakoming moet worden gegund. Bij vertragingen in de levering heeft
wederpartij geen recht op schadevergoeding. Een overeenkomst waarin de levertijden niet 8. Tekortkomingen Wederpartij.
of onnauwkeurig gespecificeerd zijn, of waarin andere specificaties ontbreken, wordt pas Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet zijn verplichtingen jegens Adbulco nakomt, of
bindend voor Adbulco indien de ontbrekende levertijden en/of specificaties aan Adbulco indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement(aanvraag), liquidatie, ontbinding,
schriftelijk medegedeeld zijn en als er over deze levertijden en/of specificaties verplaatsing van zijn onderneming, of bij een verzoek tot (voorlopige) surséance van
overeenstemming is bereikt, alsmede de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen. betaling of (voorlopige) toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4.4 Kwantiteit en kwaliteit van de zaken worden bij en door Adbulco of vanwege haar (WSNP), heeft Adbulco het recht de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk op te
vastgesteld, en het resultaat geldt als doorslaggevend bewijs van de kwantiteit en de schorten en/of te ontbinden, door middel van een schrijven, zonder dat enige verdere
kwaliteit van de zaken. Wederpartij of zijn vertegenwoordiger heeft het recht hierbij ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat Adbulco gehouden is
aanwezig te zijn, mits Adbulco tijdig op de hoogte wordt gesteld van het voornemen schadevergoeding te betalen, onverminderd alle andere rechten van Adbulco. Zodra één
van de bovenvermelde omstandigheden zich voordoet, worden alle vorderingen die
daartoe.
4.5. Adbulco mag maximaal 5% afwijken en voor ruw en bewerkt gietwerk geldt een Adbulco op wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar.
afwijking van 10%, van de overeengekomen hoeveelheden, en het door wederpartij te
9. Reclame / Garantie.
betalen bedrag wordt dienovereenkomstig aangepast.
4.6. Wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Adbulco deze bij 9.1. Wederpartij is verplicht terstond na de levering van de zaken deze grondig te
hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop aan wederpartij het bericht inspecteren op zichtbare gebreken en bij aanwezigheid daarvan een aantekening daarvan
te laten aanbrengen op de afleverfactuur of anderszins Adbulco daarvan diezelfde dag

schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de zaken geen
zichtbare gebreken vertonen. Indien Adbulco niet binnen veertien dagen na aflevering
schriftelijk in kennis is gesteld van enig gebrek onder deugdelijke aangeving van het
gebrek, vervalt elke reclame en/of garantie.
9.2. Indien de reclame naar het oordeel van Adbulco juist is, zal Adbulco hetzij een billijke
schadevergoeding voldoen ten hoogste van de factuurwaarde van de geleverde zaken,
hetzij de geleverde zaak gratis vervangen na terugzending daarvan door wederpartij in
originele toestand. Adbulco is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook
gemaand, verplicht.
9.3. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- resp. importeurs- of
groothandelgarantie gelden slechts door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Overige garantie geldt slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
9.4. De garantie vervalt, indien door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op
oneigenlijk, onzorgvuldige c.q. ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het
geleverde.
9.5. Voldoet wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen
partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Adbulco niet gehouden
tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.
10. Aansprakelijkheid.
10.1. Adbulco is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering
van de overeenkomst.
10.2. Indien Adbulco desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met
dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale
opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van Adbulco te
verstrekken uitkering.
10.3. Adbulco is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4. Wederpartij vrijwaart Adbulco voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij
toerekenbaar is;
10.5. Adbulco is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van
ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde.
10.6. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de
gebruiksaanwijzing of aanwijzing van Adbulco, of anders dan waarvoor de zaak bestemd
is, is Adbulco nimmer aansprakelijk.
10.7. Wederpartij heeft niet het recht om zaken die naar zijn mening gebreken vertonen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van en na overleg met Adbulco te
herstellen, vervangen of retourneren
10.8. Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel
waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet
geschikt is voor het doel, kan wederpartij Adbulco niet aansprakelijk houden voor de
daaruit voortvloeiende schaden.
10.9. Adbulco is nimmer aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen, tekeningen,
ontwerpen of aanwijzingen.
10.10. Indien Adbulco goederen levert op commissiebasis, als agent of als
vertegenwoordiger van zijn leverancier, zal de overeenkomst geacht te zijn gesloten
tussen wederpartij en de desbetreffende leverancier en/of principaal. Wederpartij vrijwaart
Adbulco dienaangaande voor elke aansprakelijkheid.
10.11. Adbulco is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door
elektronische virussen en dergelijke, veroorzaakt door elektronisch verkeer middels
internet of gegevensdragers, met uitzondering van opzet of grove schuld aan de zijde van
Adbulco.
11. Annulering.
11.1. Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met Adbulco tot stand is gekomen en
voordat Adbulco aan wederpartij heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van
de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in
rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief
gederfde winst.
11.2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
11.3. Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden.
11.4. Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan Adbulco heeft betaald, wordt bij
annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10 % en de
vrachtkosten zorggedragen.

12. Risico-overgang/transport.
12.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop de producten aan
wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
12.2. Indien Adbulco voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de
overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van wederpartij.
12.3. Indien en voor zover Adbulco het transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke
op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan
Adbulco is verstrekt, door Adbulco bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt
wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

12.4 Eventuele specifieke wensen van wederpartij inzake het transport/de verzending/opslag,
worden slechts uitgevoerd, indien wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te
zullen dragen.
13. Overmacht.
13.1 In deze omstandigheden betekent ‘overmacht’ alle omstandigheden die redelijkerwijs
buiten de macht van Adbulco vallen en die van invloed zijn op de mate waarin Adbulco in
staat is de zaken op de in de overeenkomst beoogde wijze te produceren, verwerven,
verkopen of leveren. Hieronder zijn begrepen (zonder daartoe beperkt te zijn)
omstandigheden zoals het handelen in overeenstemming met een opdracht, verzoek of
maatregel van een regeringsinstantie, havenautoriteit, plaatselijke overheid of een ander
bevoegd gezag of iemand die één van deze beweert te vertegenwoordigen, oorlogen,
vijandelijkheden, oproer, sabotage, stakingen, uitsluitingen, arbeidsonrust, brand,
natuurrampen, ongelukken, storingen of andere oorzaken waarover Adbulco geen macht
heeft (al of niet gelijkend op één van de voorgaande), in elk van deze gevallen resulterend
in een onderbreking in de levering of het niet beschikbaar zijn van zaken, grondstoffen,
middelen tot faciliteiten voor de productie, vervaardiging, opslag, vervoer, distributie of
levering, welke, als er geen afspraak zou zijn van overmacht, normaal beschikbaar zouden
zijn en waarvan het gebruik voor de doeleinden van de overeenkomst overwogen werd.
13.2 Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden is Adbulco
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn
tot enige schadevergoeding aan wederpartij.
13.3 Adbulco is nimmer aansprakelijk jegens wederpartij voor verlies of schade
voortvloeiend uit niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van enige verplichting
veroorzaakt door overmacht. Evenmin behoeft Adbulco een dergelijke oorzaak weg te
nemen of de getroffen bron van levering of faciliteit, enz., te vervangen of er een alternatief
voor te verschaffen, indien zulks extra kosten of een afwijking van de bij Adbulco
gebruikelijke gang van zaken met zich mee zou brengen, noch behoeft hij niet geleverde
hoeveelheden te compenseren of de looptijd van de overeenkomst te verlengen ten
gevolge van de werking van deze bepaling.
13.4 Indien één van de in deze bepaling genoemde gebeurtenissen zich heeft
voortgedaan, heeft Adbulco het recht om, op een wijze die zij redelijk acht, de
producthoeveelheden, die ter beschikking staan van Adbulco, te verdelen tussen zijn
klanten en zijn eigen behoeften.
13.5. Voor zoveel Adbulco ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Adbulco gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.
14. Intellectueel eigendom.
14.1 Door de verkoop van de zaken wordt er geen licentie verleend, noch impliciet, noch
anderszins, onder enig octrooi of andere rechten van intellectuele eigendom met
betrekking tot de zaken of samenstellingen daarvan, en wederpartij neemt uitdrukkelijk alle
risico´s op zich van een inbreuk op een octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten
door zijn gebruik of verkoop van de zaken aan derden, alleen of in combinatie met andere
materialen of in enigerlei verwerking in een proces.
14.2 Tevens zal wederpartij geen toepassingsoctrooien of andere aanspraken op
intellectuele en/of industriële eigendomsrechten aanvragen voor de verwerking van
Adbulco’s producten in enig ander product.
15. Geschillen.
Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in
Haarlem. Niettemin heeft Adbulco het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de
wet bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

