Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Customised Sheet Xtrusion B.V.
1. Toepasselijkheid en overeenkomst

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- leverings- en
betalingsvoorwaarden, waarbij de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitdrukkelijk van de
hand wordt gewezen, zowel op de offerte en de acceptatie er van als op de aldus tot stand gekomen
overeenkomst. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte
worden aangebracht, komt deze overeenkomst pas tot stand indien Customised Sheet Xtrusion,
verder te noemen C.S.X., aan de koper/afnemer schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de
offerte in te stemmen. Elke levering vormt een op zichzelf staande transactie; enig verzuim te
leveren zal geen invloed hebben op de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen.
2. Kwaliteit en omschrijving

2.1
C.S.X. levert de goederen volgens omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte
omschreven.
2.2
Geringe afwijkingen in de kleurstelling, de maatvoering of het gewicht, welke volgens goed
handelsgebruik binnen gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging
of ontbinding. Koper/afnemer is zich er van bewust dat de kans op genoemde afwijkingen groter
wordt bij deel en/of nalevering alsmede bij het gebruik van gerecyclede grondstoffen, regeneraat
dan wel virgin materiaal.
2.3
C.S.X. mag in alle gevallen maximaal 10% van de overeengekomen hoeveelheden afwijken, waarbij het
door de koper/afnemer te betalen bedrag dienovereenkomstig wordt bijgesteld.
3. Levering

3.1
Leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij anders overeengekomen. De Incoterms 2000 met laatste
wijzigingen zijn van toepassing.
3.2
De koper/afnemer is verplicht de voor de verpakking en het transport aangewende materialen te
vergoeden, ook indien er sprake is van statiegeld of een waarborgsom. In geval van retournering van
met statiegeld belaste verpakkingsmaterialen binnen 30 dagen na levering zal creditering ten
behoeve van koper/afnemer plaatsvinden.
3.3
De koper/afnemer draagt zorg voor een adequate transportverzekering in geval in afwijking van 3.1
levering elders plaatsvindt.
3.4
C.S.X. zal alles in het werk stellen te voldoen aan de overeengekomen levertijd. Vertragingen geven
de koper/afnemer echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te
eisen. De overeengekomen levertijd zal nimmer als fatale termijn gelden. De overeengekomen
leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke C.S.X. door overmacht is
verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij het niet kunnen verwerven van de benodigde
materialen of grondstoffen nadrukkelijk als overmacht heeft te gelden. In ieder geval dient onder
overmacht te worden verstaan alle omstandigheden waarop C.S.X. geen invloed heeft en die C.S.X. en
die C.S.X. bemoeilijken of het hem onmogelijk maken de zaken te produceren, verwerven, verkopen of
te leveren als bedoeld in de overeenkomst.
3.5
Indien om welke redenen dan ook de koper/afnemer niet in staat is de goederen op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor afhalen, zal C.S.X., tegen
vergoeding van het gebruikelijk tarief, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de goederen
opslaan tot dat zij door de koper/afnemer kunnen worden afgenomen.
4. Eigendomsovergang en risico

4.1
Behoudens het gestelde van lid 2 in dit artikel zal de eigendom van het risico voor de goederen op
de koper/afnemer overgaan vanaf het moment van gereed zijn voor transport.
4.2
Zolang de koper/afnemer niet het volledig bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten
heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt C.S.X. zich de eigendom van de goederen
voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper/afnemer over, zodra de koper/afnemer aan al zijn
verplichtingen jegens C.S.X. heeft voldaan.
4.3
Indien er gerede twijfel bij C.S.X. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper/afnemer, is
C.S.X. bevoegd de levering uit te stellen totdat de koper/afnemer zekerheid voor de betaling heeft
verschaft. De koper/afnemer is aansprakelijk voor de door C.S.X. door deze vertraagde levering te
lijden schade.
5. Prijs en betaling

5.1
Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, exclusief belastingen, heffingen en andere kosten
van algemene aard; deze worden aan de koper/afnemer doorberekend. De prijzen kunnen worden
gewijzigd zonder kennisgeving vooraf, tenzij zij in een schriftelijke offerte of orderbevestiging van
C.S.X. uitdrukkelijk zijn omschreven als zijnde vast voor een bepaalde periode. Wijzigingen van de
grondstofprijzen kan zondermeer leiden tot prijswijziging.
5.2
De koper/afnemer is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enigerlei
korting, vermindering of schuldvergelijking door de koper/afnemer aan C.S.X. te voldoen.
5.3
Indien de koper/afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft

aan een eerste ingebrekestelling, is C.S.X. gerechtigd en bevoegd de koopovereenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op te zeggen alsmede te beëindigen en/of verdere
leveringen aan koper/afnemer op te schorten en/of reeds geleverde zaken terug te vorderen. In
dat geval is koper/afnemer vanaf 30 dagen na factuurdatum de wettelijke rente plus 2%
renteopslag per jaar over het factuurbedrag verschuldigd. Daarnaast is C.S.X. gerechtigd
administratiekosten te vorderen van 15% over het factuurbedrag met een minimum van €
25,00. Indien C.S.X. de vordering uit handen geeft is koper/afnemer naast bovengenoemde
kosten aan C.S.X. verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over het factuur
bedrag en de administratiekosten, met een minimum € 650,00.
6. Garantie, aansprakelijkheid en reclames

6.1
De producten worden verkocht zonder verdere garanties, in het bijzonder zonder enige verdere
garantie of belofte ten aanzien van materiaal- en fabricage, hun verwerkingsmogelijkheden,
mogelijke toepassingen en verhandelbaarheid.
6.2
De producten worden geacht door de koper/afnemer te zijn aanvaard en de koper/afnemer wordt
geacht af te zien van enigerlei klacht tenzij C.S.X. schriftelijk binnen 8 dagen na levering van een
klacht op de hoogte wordt gesteld. De koper/afnemer dient alle zendingen terstond te keuren.
6.3
C.S.X. is niet aansprakelijk voor schade die de koper/afnemer lijdt door tekortkomingen van C.S.X. bij
uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het direct gevolg is
van opzet of grove schuld aan de zijde van C.S.X..
6.4
Indien C.S.X. op grond van Art. 6.3 aansprakelijk is voor door de koper/afnemer geleden schade blijft
de aansprakelijkheid beperkt tot kosteloos herstel van de gebrekkige zaak of tot vervanging van die
zaak of van een onderdeel daarvan respectievelijk vergoeding van de koopprijs (exclusief B.T.W.). Dit
naar keuze van C.S.X..
6.5
C.S.X. is nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, zoals voortvloeiende
uit bedrijfsstilleggingen, vertragingen, stoornissen etc. of welke bedrijfsschade dan ook,
daaronder o.a. begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen etc. Evenmin is
C.S.X. aansprakelijk voor directe of indirecte kosten of schade welke middelijk of onmiddellijk
samenhangen met de uitvoering van de gesloten overeenkomsten tussen C.S.X. en
koper/afnemer, tenzij hetgeen is bepaald onder 6.3.
6.6
Zonder toestemming van C.S.X. is de koper/afnemer niet gerechtigd producten te retourneren welke
naar zijn mening gebreken vertonen.
7. Mallen en constructietekeningen

7.1
Wanneer artikelen worden vervaardigd volgens tekeningen, monsters, modellen of andere
aanwijzingen, dit in de ruimste zin, welke C.S.X. van de koper/afnemer ontvangt, dan garandeert de
koper/afnemer dat met de fabricage en/of levering van genoemde artikelen geen inbreuk gemaakt
wordt op enig octrooi- merken- of toepassingsrecht, alsmede modellenrecht of een ander recht van
enige derde. De koper/afnemer vrijwaart C.S.X. voor alle desbetreffende vorderingen jegens C.S.X..
Mocht enige derde partij bezwaar maken tegen de fabricage en/of levering vanwege een vermeend
recht als bovenbedoeld, dan is C.S.X. alleen al om die reden gerechtigd de fabricage en/of levering
onmiddellijk te beëindigen en vergoeding van de gemaakte kosten te eisen, onverminderd zijn
vorderingen op de koper/afnemer met betrekking tot verdere schadeloosstelling en zonder dat C.S.X.
is gehouden enige schadevergoeding aan de koper/afnemer te betalen.
7.2
Alle tekeningen, schetsen, grafieken, monsters, modellen, foto’s enz. welke ten behoeve van C.S.X.
worden gemaakt en/of aan de koper/afnemer worden geleverd, blijven het eigendom van C.S.X. en
mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gebruikt of overhandigd of
getoond aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C.S.X.. Zij dienen op
eerste verzoek terstond aan C.S.X. te worden geretourneerd.
8. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen
mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, zulks
behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

