Leveringsvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ORIMEX INTERNATIONAL B.V. TE
DORDRECHT
Gedeponeerd op 23.03.2011 bij de Rechtbank te Dordrecht onder aktenummer AL7/2011
ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten daaronder in ieder geval begrepen de levering van goederen en het
verrichten van diensten, hierna te noemen opdracht, door Orimex International B.V., hierna
te noemen Orimex.
1.2. Koper die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Orimex heeft gekocht, wordt
geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch of op andere wijze
opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te
zijn gaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.
ARTIKEL 2: Aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is
vermeld. Orimex behoudt zich het recht voor om binnen vijf dagen na ontvangst van de
bevestiging het aanbod te herroepen.
2.2. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van Orimex geldig gedurende een
periode van dertig dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.3. Indien een offerte door Orimex schriftelijk wordt bevestigd en koper binnen veertien
dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan Orimex kenbaar heeft gemaakt, is de
opdrachtbevestiging voor beiden bindend. Onder een opdrachtbevestiging wordt mede
verstaan, een schriftelijke bevestiging van Orimex van hetgeen tussen beide partijen is
besproken en mondeling is overeengekomen.
ARTIKEL 3: Prijs en prijsaanpassing
3.1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde
omzetbelasting,tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is Orimex
gerechtigd de overeengekomen prijzen indien nodig te verhogen. Koper is in dat geval
gerechtigd gedurende drie weken na deze wijziging de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden.
ARTIKEL 4: Betalingen

4.1. Behoudens afwijkende termijnen vermeld op de facturen dient betaling te geschieden
binnen veertien dagen na factuurdatum, welke dient te worden gezien als een uiterste
betalingstermijn.
4.2. Ingeval van overschrijding van deze betalingstermijn is koper van rechtswege in
verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Koper is -onverminderd zijn overige
verplichtingen- vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand. Alle
buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van koper met een maximum 15% van de
openstaande hoofdsom. Orimex is voorts bevoegd om ingeval van verzuim, nog niet
vervulde overeenkomsten of gedeelten hiervan schriftelijk te ontbinden, onverminderd het
recht van Orimex op nakoming en/of schadevergoeding. Eventuele inkomende betalingen
van de in verzuim zijnde koper worden eerst in mindering gebracht op de
buitengerechtelijke kosten en rente, waarna het resterende bedrag op de nog openstaande
factu(u)r(en) zal worden afgeboekt.
4.3. Orimex behoudt zich het recht voor om bij dubieuze kredietwaardigheid en (mogelijke)
tekortkomingen in de betalingsverplichting(en) van de koper, een zekerheidstelling van de
koper te verlangen. Indien de koper dit nalaat, is Orimex gerechtigd de levering op te
schorten of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4.4. Alle hieruit voorvloeiende gerechtelijke kosten zijn voor rekening van koper.
ARTIKEL 5: Aflevering/ levertijd
5.1. De opgegeven levertijden zijn indicatief. Indien er geen leveringstermijn is
overeengekomen, worden de goederen binnen een redelijke termijn geleverd.
5.2. Een overeengekomen levertijd is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen
fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de koper Orimex schriftelijk in gebreke te
stellen, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Overschrijding van
de overeengekomen levertijd geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding.
5.3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment, dat de goederen
aan koper zijn overhandigd dan wel het door koper opgegeven adres hebben bereikt. Indien
koper zelf voor het transport van de goederen zorg draagt, doet zij dit geheel op eigen
risico en op eigen kosten. De aflevering zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het
moment van de feitelijke afgifte van de goederen door Orimex.
5.4. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen geheel voor eigen risico van koper.
Artikel 6: Schuldeisersverzuim
6.1. Indien het gekochte, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en levering, ter
afname voor de koper gereed staat en Orimex zulks aan de koper heeft medegedeeld, is de
koper tot afname terstond verplicht. De niet nakoming van deze verplichting geeft Orimex
het recht de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, respectievelijk
opgeslagen te houden en aan de koper te factureren zonder dat daarna betaling wegens nog
niet plaats gehad hebbende afname geweigerd kan worden. Het transport van de goederen

is geheel voor risico van koper, De kosten van transport komen voor rekening van koper,
emballage daaronder inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk een franco levering overeengekomen
is.
ARTIKEL 7: Ondeugdelijke levering
7.1. Reclamaties dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij
Orimex te worden ingediend. Na het verstrijken van voorbedoelde termijn, geldt het
geleverde als onherroepelijk door de koper aanvaard.
7.2. De garantieverplichting strekt zich nimmer verder uit dan tot uitdrukkelijk gemaakte
kwaliteitsbedingen en/of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Indien een klacht
met inachtneming van het vorenstaande gegrond is, heeft koper recht op herstel of
vervanging, dan wel ontbinding van de overeenkomst.
7.3. Voor eventuele schadevergoedingen is Orimex niet verder aansprakelijk dan tot het
bedrag waarvoor zij te dier zake is verzekerd. Indien koper niet aan zijn
betalingsverplichting voldoet, vervalt elke garantieverplichting.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Orimex behoudt zich de eigendom voor aan alle door haar aan koper geleverde en/of
nog af te leveren zaken totdat koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van de
overeenkomst aan Orimex is verschuldigd heeft voldaan.
8.2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, is deze niet
bevoegd de geleverde zaken in eigendom over te dragen, te verpanden dan wel anderszins
te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.
8.3. Indien koper de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust toch aan een derde
verkoopt die te goede trouw is, is hij gehouden de uit deze levering voortvloeiende gelden
en/of vorderingen over te dragen aan Orimex. Eventuele vorderingen worden middels cessie
aan Orimex overgedragen.
8.4. Koper is verplicht Orimex op de hoogte te stellen, indien zaken waarop het
eigendomsvoorbehoud van Orimex rust in beslag zijn of worden genomen door derden.
Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op alle overeenkomsten tussen Orimex en koper is het Nederlands recht van
toepassing, tenzij anders is bepaald.
9.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht
door de daartoe bevoegde rechter van de woonplaats van koper.

