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ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
- NHC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Nederlandse Hout Coating B.V.’ ,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64448118.
- Offerte: betreft een aanbod van NHC aan de Afnemer tot het sluiten van een Overeenkomst.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst tot levering van Producten en/of diensten die tussen NHC en de Afnemer
tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding
en/of uitvoering van de Overeenkomst.
- Afnemer: iedere partij die met NHC een overeenkomst sluit.
- Partijen: gezamenlijke aanduiding van c.q. voor NHC en de Afnemer.
- Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst tussen NHC en de Afnemer, met name het
leveren van Producten.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN NHC
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding gericht aan en Overeenkomst gesloten tussen NHC
en de Afnemer, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen NHC en de
Afnemer, waarbij voor de uitvoering naar inzicht van NHC één of meer derden dienen te worden betrokken.
Als één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden toepassing missen, om wat voor reden
dan ook, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in
dat geval overleg plegen om, voor de bepalingen die alsdan toepassing missen, vervangende bepalingen
overeen te komen. Daarbij gaan Partijen voor zover mogelijk uit van het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op iedere
Overeenkomst tussen NHC en de Afnemer. Ook op eventuele nadere of aanvullende Overeenkomsten zijn deze
Algemene Voorwaarden - met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden - van toepassing.
NHC behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in voorkomend geval (periodiek) te kunnen
wijzigen.
Indien de tekst van deze Algemene Voorwaarden is vertaald, in een andere taal dan het Nederlands, dan
prevaleert bij uitleg van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde de tekst van de versie in het Nederlands.

ARTIKEL 3 OFFERTES
1.
2.
3.

Alle Offertes worden door NHC schriftelijk uitgebracht. NHC behoudt zich het recht voor om de Offerte als bijlage
bij een daartoe aan de Afnemer te sturen e-mailbericht te verstrekken.
Alle Offertes van NHC zijn vrijblijvend.
De inhoud van de door NHC als promotiemateriaal verstrekte folders en drukwerk, alsmede de tekst(en) van de
door NHC gebruikte website(s) kunnen NHC in dezen in geen enkel opzicht binden.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMSTEN
1.

2.

3.

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Offerte door de Afnemer is ondertekend en is geretourneerd aan NHC
en/of door het begin van de uitvoering van de Overeenkomst en/of de aanvang van de overeengekomen
werkzaamheden en/of de verstrekking of toezending van de op de Overeenkomst betrekking hebbende factuur.
Indien op enig moment tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan stelt NHC de Afnemer hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis. Partijen zullen dan aanstonds in overleg treden om tot aanpassing of aanvulling van
de Overeenkomst te komen. Eventuele door Partijen aldus overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de
Overeenkomst worden vervolgens door NHC vastgelegd c.q. bevestigd aan de Afnemer.
NHC is bevoegd - geheel naar haar inzichten - derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst.

ARTIKEL 5 ZEKERHEDEN
1.

NHC kan bij het sluiten van de Overeenkomst van de Afnemer één of meer zekerheden bedingen in verband met
de nakoming van diens (betalings)verplichtingen.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER
1.

De Afnemer stelt NHC in de gelegenheid eventuele werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst te verrichten.

2.

3.

4.

De Afnemer zorgt ervoor dat zij, althans NHC alsdan tijdig beschikt over de voor het werk benodigde
goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen en dergelijke) en de voor het werk te verschaffen gegevens
en bescheiden (zoals bouwtekeningen, plattegronden etc.).
De Afnemer dient er in voorkomend geval door het nemen van adequate maatregelen voor te zorgen dat door
derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet behoren tot de werkzaamheden van NHC zoals
bedoeld in dit artikel, maar die daarmee wél in enig opzicht verband houden, zodanig en tijdig worden verricht dat
NHC daarvan bij de uitvoering van haar werkzaamheden geen vertraging en/of hinder ondervindt.
Indien de Afnemer geheel of gedeeltelijk nalaat de in het vorige lid van dit artikel genoemde maatregelen te
nemen, dan is de Afnemer alsdan aansprakelijk voor alle door NHC gemaakte en te maken kosten in verband
met de door NHC in dezen ondervonden hinder en/of vertraging veroorzaakt door of toe te rekenen aan de door
de Afnemer ingezette derden.

ARTIKEL 7 LEVERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Door NHC gehanteerde levertermijnen zijn indicatief.
De levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn.
Aan een eventuele overschrijding van de leveringstermijnen kunnen door de Afnemer geen rechten of
aanspraken jegens NHC worden ontleend, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
NHC is zonder meer gerechtigd de levering in delen te verrichten, en voor die afzonderlijke (deel)leveringen een
afzonderlijke factuur, corresponderend met genoemde deellevering, aan de Afnemer te verstrekken.
De feitelijke levering geschiedt op de tussen Partijen overeengekomen locatie, tenzij vooraf uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
De Afnemer is gehouden de op grond van de Overeenkomst te leveren Producten af te nemen op de werkdag
waarop NHC deze aan de Afnemer ter beschikking stelt dan wel deze zaken bij Afnemer, al dan niet door
tussenkomst van een door Partijen daartoe aangewezen derde, doet afleveren.
Het risico van verlies of beschadiging van de door NHC uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Producten
gaat aanstonds over op de Afnemer op het moment dat NHC de zaken heeft geleverd in de zin van het vorige lid
van dit artikel.
Indien de Afnemer op enig moment de levering door NHC weigert, althans weigert daaraan haar volledige en
onvoorwaardelijke medewerking te verlenen, daaronder tevens begrepen de weigering tot het verstrekken van
eventuele voor levering noodzakelijke informatie en/of instructies, dan is NHC als dan gerechtigd de Producten
van die levering op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
De Afnemer is gehouden het geleverde c.q. de verpakking van het geleverde terstond bij aflevering door NHC te
controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde, welke bij aflevering worden geconstateerd,
dienen door de Afnemer binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij NHC te worden gemeld. Dit op straffe
van verval van aanspraken voor de Afnemer.

ARTIKEL 8 PRIJZEN
1.
2.
3.
4.
5.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders door Partijen schriftelijk is
overeengekomen.
Alle prijzen zijn exclusief vervoers- en verpakkingskosten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders door Partijen
schriftelijk is overeengekomen.
De Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende,
door NHC vastgestelde prijzen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.
NHC behoudt zich het recht voor de aldus overeengekomen prijzen te wijzigen. Van die voorgenomen wijziging
stelt NHC de Afnemer aanstonds in kennis. NHC is slechts bevoegd tot wijziging van de door haar gehanteerde
prijzen in de zin van dit artikel vanwege op NHC rustende verplichtingen op grond van de wet, alsmede in geval
van stijging van de prijs van lonen, grondstoffen of andere gronden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet
voorzienbaar waren.

ARTIKEL 9 BETALING
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door NHC aangewezen bankrekening. Die
storting of overmaking vindt plaats op basis van een daartoe door NHC verstrekte factuur.
Betaling door de Afnemer dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij vooraf
uitdrukkelijk anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen, zonder opschorting of verrekening.
Omtrent een eventuele, overeenkomstig het vorige lid door Partijen overeengekomen afwijkende wijze van
betaling, stuurt NHC aan Afnemer in voorkomend geval een schriftelijke bevestiging.
Bij niet tijdige betaling van de factuur is de Afnemer van rechtswege jegens NHC in verzuim. Dit zonder verdere
ingebrekestelling van c.q. door NHC.
Aan de behandeling van eventuele bij NHC door de Afnemer kenbaar gemaakte klachten met betrekking tot de
uitvoering van de Overeenkomst en/of de (hoogte van de) factuur kan de Afnemer geen recht tot opschorting van
zijn betalingsverplichting ontlenen.
Indien NHC in geval van het uitblijven van tijdige betaling door de Afnemer overgaat tot het incasseren van één of
meerdere facturen, kan NHC bij de Afnemer aanspraak maken op een vertragingsrente van 1% per maand of
gedeelte van een maand. Voorts komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met het invorderen
van de factuur of facturen voor volledige vergoeding door de Afnemer in aanmerking. De gerechtelijke kosten die
gevorderd worden in het geval van een noodzakelijkerwijs te voeren gerechtelijke procedure om de factuur of

7.

8.
9.

facturen te incasseren, zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, maar zullen in beginsel integraal
voor rekening van de Afnemer zijn.
Ieder bedrag dat door NHC van de Afnemer wordt ontvangen, zal eerst strekken tot voldoening van de
vordering(en) die NHC op de Afnemer heeft, en waarvoor niet uit hoofde van artikel (9) van deze Algemene
Voorwaarden een eigendomsvoorbehoud is gemaakt. Aansluitend zal ieder bedrag dat van de Afnemer wordt
ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in
het vorige lid van dit artikel, en vervolgens strekken tot voldoening van de opeisbaar geworden factuurbedragen.
NHC is te allen tijde gerechtigd om haar vordering(en) uit hoofde van de Overeenkomst te verrekenen met
hetgeen zij aan de Afnemer verschuldigd is of zal zijn. Verrekening door de Afnemer is uitgesloten.
Ingeval van faillissement of aan de Afnemer verleende (voorlopige) surséance van betaling dan wel liquidatie van
de Afnemer, zijn alle vorderingen van NHC op de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk
opeisbaar.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

NHC behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst geleverde en nog te leveren Producten
voor tot het tijdstip waarop de Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen jegens NHC heeft voldaan
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van
de geleverde en nog te leveren Producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten
van de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding,
(buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.
Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de Afnemer in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening worden verkocht, mits de Afnemer ten aanzien van zijn afnemers een gelijkluidend
eigendomsvoorbehoud op de (aldus) geleverde Producten bedingt.
De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enig
andere wijze te bezwaren of bij c.q. aan derden in gebruik te geven. Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke
werking.
Voor vorderingen anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW genoemd, geldt dat NHC op de geleverde Producten, die
door betaling in eigendom op de Afnemer zijn overgegaan, en waarop het eigendomsvoorbehoud als gevolg van toekomstige - vorderingen uit hoofde van de bepaling uit genoemd artikel niet herleeft of zal herleven, zich het
recht voorbehoudt om pandrechten te vestigen zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van
vorderingen, die NHC uit welke hoofde dan ook mocht hebben op de Afnemer.
Indien derden beslag leggen op de door NHC onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer gehouden NHC onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op adequate wijze te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, verduistering en beschadiging. De Afnemer zal op eerste verzoek
van NHC daartoe inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Indien NHC - op grond van een eerste schriftelijk verzoek daartoe aan de Afnemer - haar eigendomsrechten voor
wat betreft het door haar aan de Afnemer geleverde Producten wil uitoefenen, is de Afnemer voorshands
gehouden daaraan onvoorwaardelijk mee te werken en niet herroepbare toestemming aan NHC te verlenen om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NHC zich bevinden om deze mee te kunnen nemen. Eén en
ander onverminderd het recht van NHC op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de
Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

ARTIKEL 11 GARANTIES
1.
2.
3.
4.

NHC garandeert dat de uit hoofde van de Overeenkomst aan de Afnemer geleverde Producten de
eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan in c.q. voor Nederland noodzakelijk zijn.
NHC verleent voor de haar uit hoofde van de Overeenkomst aan de Afnemer geleverde Producten een garantie
voor de duur van één maand na Levering.
NHC draagt onder genoemde garantie - geheel naar haar keuze - al dan niet zorg voor vervanging en/of
aanvulling van het geleverde, waarbij zij niet gehouden is tot creditering van factuurbedragen.
Meergenoemde garantie op de Producten vervalt, zodra de Afnemer de Producten heeft verwerkt, toegepast of
heeft geleverd aan een derde. Meergenoemde garantie vervalt eveneens bij gebreken die naar de inzichten van
NHC het gevolg zijn van of samenhangen met het onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag en/of
onderhoud door de Afnemer.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
1.

2.

Onverminderd de garantiebepalingen uit artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, sluit NHC iedere
aansprakelijkheid jegens de Afnemer uit voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen
alle directe en indirecte schade, zoals schade aan producten, gevolgschade of bedrijfsschade.
Indien NHC aansprakelijk is voor de door de Afnemer geleden schade, is de resterende, zowel contractuele als
buitencontractuele aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van
NHC en - indien deze zich mocht voordoen - haar bestuurders en werknemers, beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van NHC wordt uitbetaald, zulks
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag van het door de Afnemer ter zake van de Overeenkomst met NHC voldane bedrag, en dit met een
maximum van 15% van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende Overeenkomst.

3.

4.

De Afnemer dient NHC uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had
kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. Dit op straffe van verval van aanspraken
voor de Afnemer.
De Afnemer vrijwaart NHC voor alle eventuele aanspraken van derden wegens schade, ontstaan door of in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 13 RETOUREN
1.

2.

Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kunnen uit hoofde van de Overeenkomst uit
te voeren leveringen niet worden geannuleerd, en/of de door NHC uit dien hoofde geleverde Producten worden
teruggenomen, indien de originele verpakking van de Producten is beschadigd of ontbreekt.
Van de retour te zenden Producten dient in voorkomend geval door de Afnemer aanstonds per e-mailbericht
opgave te worden gedaan aan NHC. Bedoeld e-mailbericht dient door de Afnemer te worden verzonden naar
info@nederlandsehoutcoating.nl. NHC dient de retourzending per kerend e-mailbericht te accorderen, waarbij
NHC geheel naar haar inzichten instructies aan de Afnemer verstrekt met betrekking tot de retourzending.

ARTIKEL 14 OPSCHORTING
1.

2.
3.

NHC heeft, in aanvulling op de haar door de wet toegekende rechten, geheel naar haar keuze, het recht de
nakoming van de op haar uit hoofde van de Overeenkomst rustende verplichtingen op te schorten, in het
bijzonder indien:
a) NHC na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond
geven te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (langer) zal
nakomen, en;
b) de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst door NHC is verzocht om één of meer zekerheden te
stellen voor de voldoening van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze zekerheden
uit zijn gebleven of naar het oordeel van NHC onvoldoende zijn (geweest).
Eén en ander zonder dat NHC in dezen gehouden is tot het betalen aan de Afnemer van enige
(schade)vergoeding, van welke aard dan ook.
Het recht een beroep te doen op opschorting wordt voor de Afnemer uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL15 BEEINDIGING OVEREENKOMST
1.

2.

NHC kan, naast de overige aan haar uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de wet
voortvloeiende rechten, de Overeenkomst met de Afnemer geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel,
ontbinden. Dit zonder (nadere) ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Dat recht heeft NHC indien de
Afnemer:
a) één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst jegens NHC niet nakomt;
b) in staat van faillissement wordt verklaard;
c)
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
d) een betalingsregeling aan diens crediteuren aanbiedt;
e) ophoudt te bestaan;
f)
diens bedrijfsactiviteiten staakt;
g) tot liquidatie van diens onderneming overgaat;
h) of indien er beslag wordt gelegd op diens vermogen(sbestanddelen) in de zin van artikel 700 e.v. van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
i)
of indien binnen diens onderneming de zeggenschap direct of indirect wijzigt.
Eén en ander zonder dat NHC in dezen gehouden is tot het betalen aan de Afnemer van enige
(schade)vergoeding, van welke aard dan ook.

ARTIKEL 16 OVERMACHT
1.

2.

In geval van overmacht is NHC gerechtigd - te harer keuze en zonder gerechtelijke tussenkomst - hetzij de
uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van ten hoogste 2 (twee) maanden op te schorten, dan wel de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander zonder dat NHC tot het betalen van enige
(schade)vergoeding aan de Afnemer gehouden is.
Onder ‘overmacht’ in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: alle van de wil van NHC onafhankelijke
omstandigheden zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, storingen in telecommunicatieapparatuur, alles zowel in het
bedrijf van NHC als bij derden, van wie NHC de benodigde materialen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige
oorzaken, gelegen buiten de schuld of de risicosfeer van NHC.

ARTIKEL17 RECHT EN FORUMKEUZE
1.
2.

Op elke Overeenkomst tussen NHC en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen betrekking hebbend op door NHC uitgebrachte Offertes of door NHC gesloten Overeenkomsten
worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Dit onverminderd het recht van NHC om in
voorkomend geval een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

3.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

