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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ASFALTSPECIE
VAN APH BV

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder handelsregisternummer 74583530)

Artikel 1. Definities en toepasselijke voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Verkoper:
Hij die zich gebonden heeft tot levering van Asfaltspecie, dan
wel zich bereid heeft verklaard, onder bepaalde voorwaarden,
zich tot levering van Asfaltspecie te verbinden.
B. Koper:
Hij die zich verbonden heeft, dan wel voornemens is zich,
onder bepaalde voorwaarden te verbinden, van Verkoper
tegen betaling Asfaltspecie te betrekken.
C. Asfaltspecie
Het gerede onverdicht product zoals dat aan het einde van het
productieproces wordt afgeleverd.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing op alle door Verkoper gedane aanbiedingen en
maken deel uit van elke tussen Koper en Verkoper gesloten
overeenkomst ter zake van de levering van Asfaltspecie, met
terzijdestellng van eventueel door Koper gehanteerde eigen
in- en/of verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen van deze
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dienen
uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te zijn
overeengekomen. Indien Koper niet in Nederland is gevestigd,
wordt hij geacht ter zake van de nakoming van de
overeenkomst domicilie te hebben ten kantore van Verkoper.

Artikel 2. Offerten

Alle offerten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald,
vrijblijvend.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De in offerten genoemde prijzen zijn gebaseerd op de
prijzen van de kostencomponenten, waaronder te
verstaan lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en
hulpstoffen, brandstoffen en dergelijke per datum van de
offerte. Verkoper heeft het recht, indien na het
totstandkomen van de overeenkomst de prijzen van één
of meer van deze kostencomponenten een verhoging
ondergaan, de hieruit voortvloeiende verhoging van de
kostprijs aan Koper door te berekenen.

3.2 Verkoper zal een eventuele verhoging van de prijs,
welke zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst, zo spoedig mogelijk meedelen
aan Koper. Indien Koper met de verhoging van de prijs
niet akkoord gaat, is hij bevoegd de overeenkomst op te
zeggen door middel van een annulering van de order,
mits dit binnen vijf werkdagen na aankondiging van de
kostenverhoging geschiedt bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot.

3.3 Prijzen zijn gebaseerd op productie en aflevering van
het bestelde gedurende de normale werkuren van de
productie-asfaltmenginstallatie van Verkoper.
Prijzen zijn gebaseerd op levering in partijen van elk
minimaal tien ton.

Artikel 4. Hoeveelheid

Het gewicht van de geleverde hoeveelheid wordt bepaald met
behulp van een door de Verkoper aan te wijzen apparaat. Te

gebruiken apparaten zijn onder andere drukdozen en andere
weegapparatuur (weegrol en dergelijke). De gebruikte
weegopnemers moeten zijn toegelaten door een door de
Nederlandse Kalibratie Organisatie erkende instelling. Indien
een weegbrug wordt gebruikt, moet deze zijn geijkt conform
de in de IJkwet gestelde “eisen voor de grove weging". Met
betrekking tot de weegapparatuur zal in een onderhoudsplan
zijn aangegeven hoe de weegapparatuur wordt gekalibreerd
op een goede werking. Het op deze wijze vastgestelde
gewicht is bindend. Verkoper heeft het recht tot maximaal drie
procent meer of minder te leveren dan de door de Koper
bestelde hoeveelheid, met dien verstande dat Koper de
werkelijk geleverde hoeveelheid dient te betalen.

Artikel 5. Levering

5.1 Levering geschiedt vanaf de asfaltmenginstallatie, met
dien verstande dat de Asfaltspecie wordt geacht te zijn
geleverd zodra zij geladen is op of in het
transportmiddel.

5.2 Koper staat er voor in dat het transportmiddel geschikt
is voor het vervoer van Asfaltspecie, waaronder dat
deze voldoende isolatie biedt, alsmede bij levering
schoon is. Op een daartoe strekkend verzoek van
Verkoper dient Koper dit aantoonbaar te maken.

5.3 Koper is zelf verantwoordelijk voor de maximale
toelaatbaarheid van de belasting van de aslasten van
het transportmiddel waarop de Asfaltspecie wordt
geleverd. Verkoper is niet aansprakelijk voor
overbelading c.q. overschrijding van de aslasten.

Artikel 6. Levertermijn

6.1 Overeengekomen leveringstermijnen zullen naar beste
kunnen door Verkoper worden aangehouden, zonder
echter voor Verkoper strikt bindend te zijn. Overmacht
bevrijdt de Verkoper van de plicht tot levering van de
hoeveelheid die gedurende de periode, in welke de
overmacht bestaat, geleverd had moeten worden. Als
overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil of
het toedoen van de Verkoper, die van dien aard zijn dat
gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd.
Onder overmacht worden onder andere verstaan:
gebrek aan grondstof, storingen in het productieproces
welke niet door schuld of onachtzaamheid zijdens de
Verkoper zijn ontstaan, logistieke problemen,
werkstaking, uitsluiting, quarantaine, epidemieën,
mobilisatie staat van beleg of staat van oorlog,
belemmerde of gesloten scheepvaart, abnormale
weersomstandigheden, toerekenbare tekortkoming
casu quo beroep op overmacht van/door derden, die
door de Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst
zijn ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

6.2 Verkoper heeft het recht om aanvullende eisen te stellen
met betrekking tot het tijdstip van levering/ de
levertermijn van Asfaltspecie, welke Koper dient op te
volgen.
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Artikel 7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk dertig dagen na
factuurdatum. Bij overschrijding door Koper van de
betalingstermijn heeft Verkoper het recht verdere
leveringen, zowel die op grond van de
overeenkomst waarop de achterstallige betaling
betrekking heeft als die op grond van andere
overeenkomsten, op te schorten.

7.2 Koper is aan Verkoper rente verschuldigd over de
periode waarmee de betalingstermijn is
overschreden ter hoogte van  de wettelijke rente
volgens artikel 6:119a BW, zonder dat een
voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig
is.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, verbonden aan de invordering
van achterstallige betalingen, komen voor rekening
van de Koper.

7.3 Verkoper heeft te allen tijde, op grond van
vermoedens van verminderde kredietwaardigheid
van Koper, het recht naar zijn keuze hetzij de
levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor
het toekomende als beëindigd te beschouwen,
tenzij door Koper binnen een door Verkoper te
stellen termijn zekerheid wordt gesteld voor de juiste
en tijdige betaling van hetgeen Koper verschuldigd
zal worden. In beide gevallen heeft Verkoper recht
op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde
gedeelte van de order.

Artikel 8. Orders

Verkoper kan van Koper een schriftelijke bevestiging van de
opdracht verlangen. In dat geval wordt de overeenkomst
geacht tot stand te zijn gekomen op de dag waarop deze
bevestiging door Verkoper is ontvangen, tenzij Verkoper
binnen acht dagen na ontvangst alsnog bij aangetekend
schrijven aan Koper laat weten de overeenkomst niet te willen
aangaan.

Artikel 9. Kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid

9.1 De Asfaltspecie zal bij aflevering (als bedoeld in artikel
5) voldoen aan de op basis van de door Koper
schriftelijke verstrekte receptuur of op anderszins
overeengekomen eisen. Wanneer geen eisen zijn
overeengekomen dient de Asfaltspecie te voldoen aan
de eisen die voor de betreffende soort Asfaltspecie zijn
neergelegd in de Standaard RAW-bepalingen zoals die
ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
zijn vastgelegd door de Stichting CROW.

9.2 Indien Verkoper adviezen verstrekt over samenstelling
en toepassing van Asfaltspecie, dan verstrekt Verkoper
deze adviezen naar beste weten. De Verkoper is niet
aansprakelijk voor door hem te goeder trouw verstrekte
adviezen over de samenstelling en toepassing van
Asfaltspecie.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de
Koper vervalt na veertien dagen na levering, behalve
wanneer sprake is van verborgen gebreken die
gedurende die veertien dagen redelijkerwijs niet te
onderkennen waren. Voor deze verborgen gebreken is
Verkoper gedurende drie jaren na levering
aansprakelijk.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Verkoper
beperkt tot de verplichting tot herlevering van de
hoeveelheid Asfaltspecie die niet aan de eisen voldoet
en voor zover de oorzaak hiervan aan Verkoper kan
worden toegerekend. De aansprakelijkheid van
Verkoper voor andere directe, indirecte of gevolgschade
van welke aard ook is uitgesloten.

9.4 De toepassing, wijze van transport en verwerking zijn
geheel voor rekening en risico van Koper. Koper
vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden die
verband houden met de overeenkomst of de geleverde
Asfaltspecie.

9.5 De toetsing van de Asfaltspecie bij aflevering aan de
eisen vindt plaats aan de hand van proeven die in
overleg tussen Verkoper en Koper worden genomen.

Artikel 10. Fabricage door derden

Verkoper heeft het recht de gecontracteerde hoeveelheid
geheel of ten dele te doen vervaardigen door derden. Dit
brengt geen wijziging in de overige bepalingen der
overeenkomst, noch ontheft het Verkoper van zijn uit de
overeenkomst voortvloeiende verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Verkoper en Koper is
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.

Artikel 12. Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door
één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke
mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen,
overeenkomsten of leveringen waarop deze algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten
van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland, zoals
deze drie maanden vóór het tot stand komen van de
overeenkomst luiden.


