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ARTIKEL 1.

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leverantie/
deelleveranties en overeenkomsten, alsmede toekomstige handelsbetrekkingen en op 
iedere overige rechtsverhouding tussen Two 4 Steel B.V. en koper. Afwijkende voorwaarden 
gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk door ons zijn aanvaardt en gelden alleen 
voor de desbetreffende overeenkomst.

1.2    Indien één van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, althans een deel 
daarvan, niet van toepassing is om welke redenen dan ook wordt deze bepaling, althans 
dit deel geacht te zijn vervangen door een wat toepasselijke bepaling die wat betreft haar 
werktuig zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling

1.3   Niet toepasselijkheid van één danwel verschillende bepalingen van deze algemene 
voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

ARTIKEL 2.

2.1   Alle offertes en prijsopgaven door verkoper in welke vorm ook zijn vrijblijvend, tenzij 
schriftelijk anders is vermeld. Verkoper is eerst gebonden, nadat aanvaarding van de 
opdracht schriftelijk door de verkoper binnen twee weken is bevestigd, danwel met de 
uitvoering der opdracht wordt aangevangen. De inhoud van de opdrachtbevestiging wordt 
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2   De prijsopgaven en voorwaarden van de offerte / aanbieding gelden uitsluitend voor de 
opgegeven werkzaamheden / goederen en wel gedurende maximaal 30 dagen na de 
aanbiedingsdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.3   Wijzigingen en aanvullingen op een bestaande overeenkomst zijn eerst bindend, indien 
deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

2.4   Een door koper geplaatste (en door verkoper bevestigde) order kan niet door koper worden 
ingetrokken, zonder dat de verkoper hiermede schriftelijk heeft ingestemd. Verkoper 
is gerechtigd om de eventuele annulering van een order afhankelijk te stellen van een 
vergoeding van door hem reeds gemaakte kosten.

2.5   Voor de berekening van het materiaal is het aan onze fabrieken of in onze magazijnen 
vastgestelde aantal of gewicht maatgevend. Ten aanzien van de afmetingen en gewichten 
van alle materialen behouden wij ons steeds de gewone toleranties, zoals gebruikelijk 
zijn bij de fabrikanten met de vervaardiging belast, minstens echter die volgens de 
materiaalvoorschriften Stahl und Eisen. Het staat verkoper vrij ten aanzien van de 
overeengekomen leverhoeveelheden 10 % minder of meer af te leveren zonder dat hiervoor 
door de koper kan worden gereclameerd. 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
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ARTIKEL 3.

3.1   Alle prijzen gelden voor levering af fabriek, exclusief verpakking en emballage, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn exclusief BTW, netto contant zonder 
aftrek van enige korting.

3.2   Prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijs, de koers van de Euro ten opzichte van 
buitenlandse valuta en de geldende rechten op het moment der ondertekening van de 
overeenkomst, danwel schriftelijke aanvaarding der opdracht. Bij wijziging van één 
der factoren behouden wij ons het recht voor de prijs hiermee in overeenstemming te 
brengen. Verder behouden wij ons het recht voor wegens wijziging van lonen, grondstoffen, 
materialen, valutaverschillen, bindende prijsvoorschriften van de overheid en andere 
prijsbepalende voorschriften, te allen tijde de gehanteerde verkoopprijs te wijzigen.

ARTIKEL 4.

4.1   De levertijd geldt slechts als een voorlopige en is nimmer te beschouwen als een fatale 
termijn, zulks onder meer in verband met eventuele productiemogelijkheden, het niet tijdig 
leveren van materialen, stakingen, arbeidsonrust, overmacht en andere van de wil van 
verkoper onafhankelijke omstandigheden, die het tijdig uitvoeren van orders belemmeren. 
Verkoper is gerechtigd een opdracht middels deelleveranties uit te voeren. Bij niet tijdige 
levering dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alsmede dient een 
redelijke termijn te worden aangegeven waarbinnen levering dient plaats te vinden. Wordt 
ook die termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst te annuleren voor 
wat het nog niet uitgevoerde deel betreft.

4.2   Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de koper nimmer recht geven 
op schadevergoeding tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen, danwel de 
koper opzet of grove schuld van de koper bewijst. 

ARTIKEL 5.

5.1   Onze plicht tot leveren veronderstelt, de absolute kredietwaardigheid van de koper. 
Verkoper is steeds bevoegd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in 
afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten.

5.2   Koper is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de aflevering, alsmede om de te 
leveren goederen in ontvangst te nemen. Indien koper enige afname weigert, verbeurt 
hij een onmiddellijk opeisbare boete, gelijk aan 10% van de factuurprijs der geweigerde 
goederen, onverminderd de overige wettelijke bevoegdheden.

5.3   Indien de goederen niet kunnen worden geleverd ten gevolge van omstandigheden 
waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt verkoper geacht aan haar verplichting tot 
levering te hebben voldaan door de goederen te beschikking van koper voor afhalen gereed 
te houden. De goederen worden alsdan voor rekening en risico van de koper opgeslagen en 
bewaard.
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5.4   Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde goederen aan koper ter 
aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname 
wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

5.5   Vanaf het moment van levering – daaronder begrepen het in het derde en vierde lid 
aangegeven tijdstip – zijn de goederen voor rekening en risico van de koper. 

ARTIKEL 6.

6.1   Koper is verplicht de goederen onmiddellijk na levering te controleren en te keuren, ook 
indien hij de goederen aan een derde doorlevert.

6.2   Klachten ten aanzien van geleverde hoeveelheden, maten en gewichten dienen bij 
verkoper schriftelijk te zijn aangemeld binnen 48 uur na levering, bij gebreke waarvan de 
gegevens ter zake vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke 
documenten, als juist gelden.

6.3   Klachten dienen binnen 10 werkdagen nadat een afwijking of een gebrek is onderkend dan 
wel redelijkerwijs onderkend had kunnen worden, schriftelijk bij de verkoper te worden 
ingediend, op straffe van verval van aansprakelijkheid van de verkoper te dier zake. 
Koper is voorts gehouden verkoper de medewerking te verlenen die zij nodig heeft om de 
afwijking of het gebrek ter verifiëren en verhelpen. 

ARTIKEL 7.

7.1     Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige 
nakoming van koper van al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van 
enige leverantie van goederen en/of daarmee indirect danwel direct samenhangende 
vorderingen, onder meer de vorderingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

7.2     Voorzover de koper haar verplichtingen als bedoeld in art. 7.1 jegens de verkoper niet heeft 
voldaan, is de koper wel gerechtigd de geleverde waren, waarop eigendomsvoorbehoud van 
toepassing is, in het kader van normale bedrijfsvoering te vervreemden en/of te verwerken.

7.3    De geleverde goederen mogen niet ter verpanding of als zekerheid door de koper aan 
derden worden aangeboden.

7.4     De koper is verplicht de verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van 
het feit dar derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel 
eigendomsvoorbehoud rust.

7.5     In geval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte 
goederen jegens de verkoper niet nakomt, is de verkoper zonder enige ingebrekestelling 
gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen.
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7.6    In het geval de verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt de 
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van de 
verkoper tot het vorderen van schade, gederfde winst en interest.

7.7    Mocht blijken dat de koper niet aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan, dan is hij een 
boete verschuldigd groot 10 % van het onbetaalde gedeelte van de koopsom.

7.8    De koper is verplicht de goederen voorzover deze onder het eigendomsvoorbehoud vallen 
genoegzaam te verzekeren.

7.9    Koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper nadere zekerheid te stellen ten aanzien 
openstaande verplichtingen jegens verkoper in de zin van lid 1 van dit artikel.

7.10  Koper is verplicht om volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen, in de 
ruimste zin van het woord, die Two 4 Steel B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht 
met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen. 

ARTIKEL 8.

8.1    Alle goederen, ook die, welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de 
koper.

8.2   De keuze van het vervoermiddel, ook bij niet-franko zendingen, wordt aan ons overgelaten, 
tenzij uitdrukkelijk door de koper voorgeschreven. In het laatste geval komen extra, hieruit 
voorkomende kosten voor rekening van de koper. Transportrisico wordt door ons niet 
gedekt, tenzij schriftelijk overeengekomen.

8.3   Is overeengekomen dat de koper voor transport zorg draagt dan dient de koper de 
goederen af te nemen binnen 14 dagen nadat schriftelijk in kennis is gesteld van het 
gereedkomen van de goederen. Na verloop van voornoemde termijn is de verkoper 
gerechtigd voor bezorging zorg te dragen en de kosten hiervan bij de koper in rekening te 
brengen.

8.4   De koper is steeds aansprakelijk voor alle schade ( zoals transport-, brand-, waterschade, 
diefstal of verduistering ) tijdens het vervoer door de goederen gelden. De koper dient zich 
tegen risico behoorlijk te verzekeren. 

ARTIKEL 9.

9.1   Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, 
waartoe de koper verplicht is op grond van deze overeenkomst, zodanig te worden verricht 
dat verkoper uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum het factuurbedrag ontvangt. Alle 
betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden op één door de 
verkoper aan te wijzen rekening tenzij de verkoper schriftelijk heeft aangegeven akkoord te 
gaan met contante betaling.
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9.2   Bij facturering wordt kredietbeperkingstoeslag berekend van 2%, Slechts indien betaling 
binnen 30 dagen na factuurdatum is ontvangen komt deze kredietbeperkingstoeslag te 
vervallen.

9.3   Bij niet tijdige betaling of niet nakoming van één der overige verplichtingen van de koper, 
is de koper in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling 
zijdens verkoper noodzakelijk is. Alsdan is de verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling 
en zonder rechtelijke tussenkomst de order te annuleren en het geleverde dan niet of niet 
geheel is betaald, als eigendom der verkoper terug te vorderen. Onverminderd de overige 
rechten der verkoper is koper alsdan rente verschuldigd gelijk aan 2 % boven het alsdan 
geldende promessedisconto en is koper alsdan gehouden tot vergoeding van alle door de 
verkoper gemaakte buitenrechtelijke incassokosten. Laatstgenoemde kosten worden in 
beginsel begroot op 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van Euro 125,-, 
onverminderd het recht van verkoper de werkelijke, hogere, kosten integraal in rekening te 
brengen.

9.4   In geval koper enige verplichting jegens verkoper niet nakomt danwel niet geheel mocht 
nakomen, surséance van betaling mocht aanvragen, in (voorlopige) surséance wordt 
verkeerd danwel in staat van faillissement worden verklaard, danwel bij stillegging 
of liquidatie van het bedrijf, zal de (restant) schuld onmiddellijk – zonder dat enige 
ingebrekestelling zal zijn vereist – opeisbaar zijn. 

ARTIKEL 10.

10.1   Indien verkoper door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd 
de overeenkomst (verder) uit te voeren, is verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval 
van opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
ontbonden te verklaren.

10.2   Onder gevallen van overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor verkoper 
tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen zoals brand, 
werkstaking, of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder 
invoer- en/of doorvoerbeperkingen, vorst, bedrijfsstoornissen het in gebreke blijven van 
(toe-) leveranciers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van 
verkoper gevergd kan worden dat hij zijn verplichtingen jegens koper (verder) nakomt.

ARTIKEL 11.

11.1   Verkoper is gerechtigd zonder dat enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling en/of 
rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, de overeenkomst door middel van aangetekend 
schrijven (gedeeltelijk) te ontbinden en het geleverde dat niet of niet geheel is betaald 
als eigendom der verkoper terug te vorderen indien de koper (voorlopige) surséance van 
betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de koper zijn 
faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van 
koper wordt geliquideerd, koper zijn huidige onderneming staakt, dan wel koper anderszins 
niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te 
kunnen komen. In die gevallen is iedere vordering van verkoper op de koper ineens duidelijk 
opeisbaar.
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11.2  De op het tijdstip van ontbinding eventueel reeds vervallen boetes of renten blijven door 
koper aan verkoper verschuldigd, terwijl de ontbindingen het recht van verkoper op 
schadevergoeding terzake van het verzuim van koper onverlet laat.

ARTIKEL 12.

12.1  Indien koper tijdig een geldige klacht terzake van geleverde goederen bij verkoper heeft 
ingediend zal verkoper te zijner keuze hetzij de desbetreffende goederen kosteloos 
vervangen (waarbij het niet deugdelijk materiaal eerst door koper dient te worden 
teruggegeven )hetzij tegen terugbetaling van de koopsom – exclusief omzetbelasting - de 
goederen terugnemen danwel van een klacht over geleverde hoeveelheden, het geleverde 
aanvullen.

12.2    Iedere garantie verplichting van de verkoper vervalt indien koper :
   -  eventueel herstelwerkzaamheden of veranderingen aan het geleverde zonder de 

voorafgaande toestemming van verkoper heeft verricht c.q. laten verrichten;
  - in gebreke is ten aanzien van enige betalingsverplichting jegens verkoper;
  -  het geleverde op onoordeelkundige danwel onzorgvuldige wijze heeft behandeld, 

onderhouden of opgeslagen.

12.3  Verkopers aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het lid 1 van dit artikel bepaalde, 
zodat verkoper nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade 
daaronder begrepen, en verkoper mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van 
bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade 
voortvloeiende uit aanspraken jegens derden van koper of welke andere schade dan 
ook, althans zal de aansprakelijkheid van verkoper nimmer de waarde van de door hem 
geleverde goederen overstijgen. Ingeval van een mogelijke aansprakelijkheid zal de uit dien 
hoofde ten aanzien van deze vorderingen dekking krijgt van zijn Verzekeringsmaatschappij 
danwel de overeengekomen en door de koper betaalde factuurprijs (exclusief BTW).

12.4    Met betrekking tot (persoons) schade gelden als gevolg van een gebrek door de verkoper 
geleverde goederen, is de koper gehouden zich rechtstreeks tot de producent danwel tot 
de importeur binnen de EG te wenden. De verkoper is voor deze schade niet aansprakelijk. 
Tenzij het producten betreft die de verkoper van buiten de EG in de EG heeft ingevoerd of 
niet kan worden vastgesteld wie de producent/importeur is en de verkoper de koper niet 
binnen een termijn van 30 dagen na het ontvangen van een claim door de koper heeft 
geïnformeerd omtrent de identiteit van de producent of van degene die de verkoper het 
goed heeft geleverd en/of de identiteit van de importeur in de EG.

12.5    Voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door handelingen of nalatigheid door 
personeel van de verkoper, daaronder begrepen aanbevelingen, of adviezen door deze 
personen voor de toepassing en het gebruik van het door de verkoper geleverde is de 
verkoper niet aansprakelijk, behoudens ingeval van opzet en/of grove schuld.

12.6   Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door gebruik van 
het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de koper het heeft 
gebruikt of heeft willen gebruiken, is de verkoper niet aansprakelijk.

12.7   Koper vrijwaart verkoper terzake van alle aanspraken van derden die verband houden met 
door verkoper aan koper geleverde goederen. 
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ARTIKEL 13.

13.1   Opdrachten naar ons gegeven tekeningen of naar ons gegeven beschrijvingen worden met 
betrekking tot patent, octrooi, monster of merkenrechten, voor risico van de opdrachtgever 
aangenomen, uitgevoerd en geleverd. Mocht door de aanneming, uitvoering of levering 
van zodanige opdrachten inbreuk worden gemaakt op bestaande rechten van anderen, dan 
draagt de opdrachtgever alle schade en winstderving, welke wij door deze inbreuk mochten 
lijden.

ARTIKEL 14.

14.1   Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2    Ieder geschil tussen partijen zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter in het arrondissement Noord Holland, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft het 
geschil te brengen voor de Rechter die competent is in de woon- of vestigingsplaats van de 
koper.

14.3   De toepassing van het Weense Koopverdrag ( Convention on Contracts for the International 
sale of Goods hierna, CISG ) wordt uitgesloten.

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Noord West Holland nr. 37103946


