ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van ProGrasS Europe B.V. en alle met deze vennootschap in groepsverband samenwerkende en
aan haar gelinieerde ondernemingen
Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt
verstaan onder:
ProGrasS: ProGrasS Europe B.V. en alle met deze
vennootschap in groepsverband samenwerkende en aan haar
gelinieerde ondernemingen;
Koper: iedere (rechts)persoon met wie ProGrasS onderhandelt
over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een
Overeenkomst
aangaat
en
behalve
deze,
diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigden of rechtsverkrijgende(n);
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ProGrasS en
de Koper tot stand komt krachtens welke (onder meer)
Producten door ProGrasS aan Koper worden geleverd, elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle
rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst;
Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een
Overeenkomst.
1.2 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten
en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende
(rechts)handelingen van ProGrasS en de Koper. In geval van
strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze
Voorwaarden.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper,
hoe ook genaamd, wordt door ProGrasS uitdrukkelijk
afgewezen.
1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien
en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ProGrasS
zijn vastgelegd en gelden slechts eenmalig.
Artikel 2 – Het sluiten van overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of (prijs)opgaven zijn vrijblijvend en binden
ProGrasS niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het
plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt slechts tot
stand indien en voor zover ProGrasS een order van de Koper
schriftelijk heeft bevestigt.
2.2 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde, dat de Koper op grond van de door ProGrasS in
te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
2.3 Alle nadere afspraken of wijzigingen daarvan die tussen
ProGrasS en de Koper ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst zijn gemaakt, gelden slechts indien en voor
zover zij door ProGrasS schriftelijk zijn vastgelegd.

mogelijk bij het werk of magazijn ter lossing aan te bieden,
waarbij het in de 2e alinea van dit artikel bepaalde van
toepassing blijft.
4.4 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke
wordt, tenzij ander overeengekomen, door ProGrasS bepaald.
De Koper draagt de kosten voor eventuele specifieke wensen
inzake het transport, de verzending, de verpakking en
dergelijke.
4.5 Neemt de Koper de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij
zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. ProGrasS is in dat
geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de
Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De
Koper blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde
bedragen, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van
schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend
geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan
die derde.
Artikel 5 – Leveringstermijnen
5.1 De leveringstermijn, zoals in de Overeenkomst is bepaald, is
geen fatale termijn en wordt slechts vastgesteld als indicatie bij
gelijkblijvende
omstandigheden.
Bij
gewijzigde
omstandigheden
wordt
de
leveringstermijn
dienovereenkomstig verlengd.
5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Koper geen
recht op enige schadevergoeding ter zake, ontbinding van de
overeenkomst of op het opschorten van zijn verplichten jegens
ProGrasS.
5.3 Bij een levering bij gedeelten of op afroep, wordt elk gedeelte
of elke afroep als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 3 – Prijs
3.1 De
prijzen
op
aanbiedingen,
(prijs)opgaven
en
orderbevestigingen zijn tenzij nadrukkelijk anders is vermeld,
in euro’s, exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten,
en exclusief aan de grens te heffen rechten of overige
heffingen.
3.2 Indien de prijs is uitgedrukt in een andere valuta dan euro’s,
draagt de Koper het valutarisico.
3.2 Indien na de datum van de aanbieding één of meer der
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, of indien de
hoogte van de omzetbelasting wordt gewijzigd, is ProGrasS
gerechtigd bij de aanvaarding van de opdrachten de prijs
dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 6 – Aanvaarding en reclame
6.1 Voor zover de Producten bij ProGrasS worden opgehaald,
dient keuring van deze producten door Koper plaats te vinden
voordat deze het magazijn van ProGrasS verlaten. Hierna
vervalt elk recht om vervangende levering te vorderen en elk
recht om prijsvermindering of schadevergoeding te eisen.
6.2 De controle ziet zowel op de geleverde hoeveelheden als op
de kwaliteit.
6.3 Voor zover de Producten door ProGrasS bij de Koper worden
geleverd, dient de Koper de Producten direct te inspecteren.
Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde
en/of de verpakking welke bij aflevering bij de Koper aanwezig
zijn, dient de Koper op de leveringsbon, de factuur en/of het
vervoersdocument te (laten) vermelden, bij gebreken waarvan
de Koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames dien aangaande niet
meer in behandeling genomen.
6.4 Reclames over de geleverde Producten moeten binnen 2
werkdagen na ontvangstdatum van de goederen schriftelijk
geschieden.
6.5 Tenzij anders overeengekomen, kan ProGrasS volstaan met
levering van de gebruikelijke handelskwaliteit.
6.6 De rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de Producten niet aan de
overeenkomst beantwoordt, verjaren na verloop van één jaar
na de in artikel 6.4 gedane kennisgeving.

Artikel 4 – Levering
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, geschiedt levering
van de bestelde Producten naar het door Koper opgegeven
adres niet-franco. Er is tevens sprake van levering in het geval
de Producten door Koper worden afgehaald, wanneer zij ter
verzending gereed liggen, nadat de Koper daarvan schriftelijk
in kennis is gesteld.
4.2 Bij levering niet-franco is ProGrasS niet verplicht de goederen
verder te (doen) vervoeren dan tot waar het vervoermiddel,
naar oordeel van de vervoerder, de plaats van bestemming op
behoorlijke wijze met volle lading kan bereiken. Koper is
verplicht aldaar de goederen met voldoende personeel en
eventueel materieel voor diens rekening en risico te lossen.
Blijft de Koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor
ontstane kosten voor zijn rekening.
4.3 Mocht het werk of magazijn niet op bovenvermelde wijze te
bereiken zijn, dan heeft ProGrasS het recht de lading zo dicht

Artikel 7 – Overmacht, opschorting en ontbinding
7.1 Indien ProGrasS door overmacht verhinderd is binnen de
leveringstermijn haar verplichtingen jegens de Koper na te
komen, wordt de leveringstermijn verlengd en is ProGrasS
gerechtigd
de
Overeenkomst
zonder
gerechtelijke
tussenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
er in dat geval voor de Koper een recht op schadevergoeding
ontstaat. Indien deze overmacht langer dan zes maanden
duurt, is de Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding ontstaat.
7.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval
verstaan iedere van de wil van ProGrasS onafhankelijke
omstandigheid waardoor zij wordt verhinderd te presteren,
niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan
ProGrasS door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, dan wel
niet-behoorlijke levering door ProGrasS als gevolg van

milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim
van
personeel
of
personeelsschaarste,
weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of
gebreken aan informatiesystemen van ProGrasS of diens
toeleveranciers en gebrek aan of intrekking van
vervoersmogelijkheden.
7.3 In het geval waarin de Koper:
in staat van faillissement of surseance van betaling wordt
verklaard of indien een dergelijke verzoek is ingediend;
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een
gedeelte daarvan;
de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte
daarvan verliest of dreigt te verliezen;
is ProGrasS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en
de Overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden
door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander
onverminderd haar overige rechten.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 ProGrasS is niet aansprakelijk voor de door de Koper of door
derden geleden schade behoudens voor zover deze schade
het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
aan de zijde van ProGrasS. ProGrasS is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingschade
en winst- of omzetderving.
8.2 De aansprakelijkheid van ProGrasS jegens de Koper en/of
derden is in alle gevallen beperkt tot het bedrag of de
bedragen
dat
wordt
uitgekeerd
door
ProGrasS’s
aansprakelijkheidsverzekeraar.
8.3 De Koper zal ProGrasS vrijwaren tegen alle aanspraken van
derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik
van) de Producten en hij zal ProGrasS alle schade vergoeden
die ProGrasS lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de Producten, niettegenstaande de feitelijke
aflevering, gaat pas over op de Koper nadat deze al hetgeen
hij krachtens enige Overeenkomst aan ProGrasS verschuldigd
is of zal worden, volledig heeft voldaan. Bij niet tijdige betaling
kan ProGrasS de goederen terstond en zonder enige
ingebrekestelling als eigendom van ProGrasS opeisen.
9.2 De Koper is niet gerechtigd de Producten waarvan ProGrasS
eigenaar is te verkopen, in gebruik te geven, te verpanden of
anderszins te bezwaren.
9.3 Indien en zolang ProGrasS eigenaar van de Producten is, zal
de Koper ProGrasS onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer
deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de
Producten. Bovendien zal de Koper ProGrasS op ProGrasS’s
eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan
ProGrasS eigenaar is, zich bevinden en ProGrasS in de
gelegenheid stellen de Producten terug te nemen.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden
10.1 Betalingen dienen door ProGrasS te zijn ontvangen binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
10.2 De Koper zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen,
kortingen of verrekeningen betalen. Aftrek van berekende
vracht- en of behandelingskosten is niet toegestaan, tenzij
anders schriftelijk is overeengekomen.
10.3 Iedere betalingstermijn is fataal. Bij overschrijding van de
betalingstermijn is de Koper zonder ingebrekestelling in
verzuim en zijn alle vorderingen van ProGrasS op de Koper,
uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de
Koper vanaf de vervaldag een rente van 12% op jaarbasis
verschuldigd over het door hem verschuldigde bedrag.
Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde
voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom,
inclusief BTW, met een minimum van € 250,-.
10.4 In geval van niet tijdige betaling heeft ProGrasS het recht om
haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten. De Koper
heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens
ProGrasS op te schorten.
10.5 Op alle leveringen wordt er 2% kredietbeperkingstoeslag in
rekening gebracht over het bedrag van de geleverde
goederen/diensten inclusief geldende omzetbelasting. Indien
betaling van de factuur tijdig voor de vervaldatum geschiedt, is
de Koper gerechtigd de kredietbeperkingstoeslag op haar
betaling in mindering te brengen
Art. 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 De Koper verkrijgt op grond van de Overeenkomst geen enkel
recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de
Producten.
11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan de Koper ter
beschikking gestelde Producten berusten bij ProGrasS.
11.3 Het is de Koper niet toegestaan enig door ProGrasS ter
beschikking gesteld Product of enig gedeelte daarvan na te
laten maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van ProGrasS.
Artikel 12 – Rechtskeuze en forumkeuze
12.1Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is
uitsluitend
Nederlands
recht
van
toepassing.
De
toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken is uitgesloten.
12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of
deze Voorwaarden mochten ontstaan, dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland,
met dien verstande dat ProGrasS het recht heeft vorderingen
tegen de Koper aanhangig te maken bij andere rechterlijke
instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis
te nemen.

