ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van Eijsink Machinery B.V., hierna te noemen: “Eijsink”, en alle
met Eijsink gesloten koopovereenkomsten betreffende
bouwmachines, dan wel onderdelen daarvan en overige
toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot reparatie en
onderhoud aan bouwmachines
1.2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht
een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of
andere algemene voorwaarden. Eijsink wijst uitdrukkelijk de
eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene
voorwaarden van de hand.
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen,
modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en
niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is
bepaald.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een
order door Eijsink schriftelijk of langs elektronische weg is
geaccepteerd. Eijsink is tevens gerechtigd genoegen te nemen
met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of
elektronische vastlegging is uitgebleven.
2.3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen
overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten
overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door
beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
Prijzen
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de
verkoopprijzen voor levering af bedrijf.
3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, serviceen transportkosten en eventuele fiscale heffingen niet in de
prijs begrepen. Alsook zijn alle genoemde prijzen exclusief
BTW.
3.3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen
kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de
koper worden doorberekend.
Mutaties
4. Eijsink is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van
koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de
verkochte bouwmachines, hun uitrusting en/of onderdelen
zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.
Termijnen
5.1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te
beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
het tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige” levering
dient Eijsink eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.2. Eijsink is eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken
sedert de schriftelijke ingebrekestelling Eijsink heeft bereikt.
Levering en risico-overgang
6.1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te
Eijsinks keuze:
a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres
van Eijsink;
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper.
6.2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres
van Eijsink ten behoeve van koper, dient koper binnen vijftien
dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het
verkochte af te halen, bij gebreke waarvan Eijsink
stallingskosten in rekening mag brengen ter hoogte van €
125,00 per dag of gedeelte van de dag dat het verkochte van
de vijftiende dag na terbeschikkingstelling niet is afgehaald.
Terwijl het risico alsdan op koper overgaat.
Betalingen
7.1. Betaling dient voor levering binnen de betalingstermijn
van veertien dagen te geschieden, danwel contant bij levering
te worden voldaan.
7.2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder
verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname
of aflevering plaats te vinden. Alle betalingstermijnen zijn te
beschouwen als fatale termijnen.
7.3. In geval koper één of meer betalingsverplichtingen niet,
niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag
aan Eijsink de wettelijke rente verschuldigd over alle te late
betalingen per dag.
7.4 Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke
incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten
zijn alle kosten welke door Eijsink worden gemaakt om tot

incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde
bedragen te geraken. De buitengerechtelijke kosten worden
vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag
met een minimum van € 500,00
Inkoop
8.1 Bij iedere inkoop wordt de waarde door Eijsink bepaald in
de toestand, waarin de bouwmachine en/of het onderdeel zich
bevindt.
8.2. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die
hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen
bouwmachine. Indien koper/aanbieder bij verkoop van een
andere bouwmachine tegen inkoop van een bouwmachine de
in te kopen bouwmachine blijft gebruiken in afwachting van de
levering van de nieuwe, wordt de in te kopen bouwmachine
eerst eigendom van Eijsink, nadat de feitelijke levering aan
Eijsink heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor
de in te kopen bouwmachine voor de koper/aanbieder.
Overmacht
9. Eijsink is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting,
indien Eijsink daartoe gehinderd is als gevolg van een
omstandigheid, die niet te wijten is aan zijn schuld (waaronder
begrepen niet of niet tijdige levering aan Eijsink door onze
toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Eijsink
is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de
overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door
middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke
overmacht is Eijsink gerechtigd de termijnen van de
overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende
welke de tijdelijke overmacht geldt.
Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van alle door Eijsink aan koper verkochte
zaken blijft bij Eijsink, zolang koper de vorderingen uit hoofde
van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang
koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te
verrichten
werkzaamheden
uit
deze
of
andere
overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de
vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door
koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en
kosten.
10.2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met
inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het
verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of
aan derden over te dragen.
10.3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van
de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de
verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper
zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te
behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering
die koper op deze derde heeft.
Garantie, aansprakelijkheid en reclame
11.1 De door Eijsink geleverde bouwmachines en onderdelen
voldoen aan de specificaties, zoals neergelegd in de
bijbehorende overeenkomst. Er wordt geen garantie verleend,
tenzij in het overeenkomst anders is aangegeven.
11.2. Indien opdrachtgever een beroep doet op de door Eijsink
in de betreffende overeenkomst verleende garantie c.q.
reclameert, zal Eijsink de garantie c.q. de klacht beoordelen en
zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen
daaromtrent
in
de
overeenkomst
is
bepaald.
Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.
11.3. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient
opdrachtgever reclames terzake van de hoogte van het
factuurbedrag, zichtbare onvolkomenheden aan de geleverde
zaken of andere manco’s binnen een week na levering, zoals
omschreven, of binnen een week nadat het manco hem
bekend is geworden of had kunnen worden, schriftelijk aan
Eijsink te melden onder nauwkeurige omschrijving van de
klachten. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan
Eijsink ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.
11.4. Reclame is niet mogelijk indien:
-de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij
normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Eijsink op
onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door
opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd;
-de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever
(bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat
opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies,
aanwijzingen en adviezen van Eijsink;

-het onderdelen betreft, waarvan de verzegeling is verbroken
of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te
worden vervangen of die accessoires zijn;
-opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Eijsink
(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
11.5. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit
artikel bepaalde reclameert en zijn reclame door Eijsink
gegrond wordt bevonden, zal Eijsink te zijner keuze, de
desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen
zaken haar eigendom worden) of repareren dan wel een
prijsreductie verlenen.
11.6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
11.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een
klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel
onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan
ontlenen.
11.8 Alle aanspraken jegens Eijsink, die niet binnen een jaar na
hun ontstaan schriftelijk bij Eijsink zijn ingediend, vervallen
door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor
natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn
geldt van twee jaar vanaf de aflevering van
de nieuwe bouwmachine, dan wel nieuwe onderdelen.
11.9 Eijsink is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als
gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar
verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. De nakoming van de
verplichtingen uit garantie/reclame zoals hiervoor omschreven
geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere
vordering tot schadevergoeding ook die terzake bedrijfsschade
(stilstand-schade, derving van inkomsten en andere indirecte
schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van
aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van
Eijsink of leidinggevende ondergeschikten.
11.10 Eijsink is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove)
schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van
anderen die hij in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst heeft ingeschakeld.
11.11 Eijsink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of
namens hem verstrekte adviezen.
Ontbinding
12.1. Onverminderd het recht tot nakoming te vorderen is
Eijsink gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te
annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij Eijsink
het recht heeft aan koper 25% van de aankoopprijs inclusief
eventuele
BTW,
exclusief
eventuele
inruil
als
schadevergoeding in rekening te brengen.
12.2. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien
de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst
rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.
12.3. Eijsink kan, naast de overige aan Eijsink toekomende
rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder
nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder
schadeplichtigheid jegens koper door middel van een
schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of
ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, indien koper niet in staat is te voldoen aan
zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald
laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is
aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd,
namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke
schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten
aanzien van koper wordt uitgesproken of indienkoper zijn
bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet
binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
12.4. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties
zich voordoet, dan rust op koper de plicht Eijsink daarvan
onverwijld in kennis te stellen.
Toepasselijk recht en geschillen
13. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de plaats van vestiging van Eijsink aangewezen
rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands
recht.

