VERKOOPVOORWAARDEN VAN ERP BV
1.
De hierna volgende verkoopvoorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten welke door Van Erp BV worden gedaan en aangegaan,
tenzij hiervan door beide uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De afnemer doet uitdrukkelijk afstand, voor zoveel nodig, van een toepasselijkheidsverklaring van
eigen inkoopvoorwaarden. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop of andere voorwaarden
wordt door Van Erp BV niet aanvaard.
2.
Mondelinge afspraken zijn voor Van Erp BV slechts bindend nadat en voor zover deze door Van Erp
BV schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
Van Erp BV binden haar niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.
Door Van Erp BV gestelde levertijden zijn enkel richtlijnen, in die zin, dat zij geen aansprakelijkheid
van Van Erp BV doen ontstaan bij overschrijding daarvan. Overschrijding van de levertijd, door welke
oorzaak ook, geeft de afnemer nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst
of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enig andere met deze
overeenkomst mocht voortvloeien. Als ogenblik van levering geldt het tijdstip dat de goederen het
magazijn van Van Erp BV verlaten. De afnemer aanvaardt de goederen in de staat, waarin zij zich op
het ogenblik van levering bevinden.
4.
Alle geleverde goederen behoren in eigendom toe aan Van Erp BV totdat de afnemer volledig aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan, ook ten opzichte van voor en na de betreffende overeenkomst
en/of op haar ontstane andere vorderingen, ongeacht de oorzaak daarvan. Tot aan het tijdstip van
betaling is de afnemer gehouden de door Van Erp BV geleverde goederen op te slaan op een wijze
die het als eigendom van Van Erp BV kenbaar doet zijn. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is
het de afnemer niet toegestaan de betreffende goederen buiten de normale gang van zijn
bedrijfsuitoefening te brengen, te verwerken, te verpanden of anderszins in zekerheid over te dragen.
Indien de afnemer van de geleverde goederen nieuwe voorwerpen vormt of doet vormen, de
materialen met andere voorwerpen vermengt of op enigerlei andere wijze bestanddeel doet worden
van andere voorwerpen, verkrijgt Van Erp BV de eigendom van deze nieuwe voorwerpen tot
zekerheid van de volledige betaling van het door de afnemer aan Van Erp BV verschuldigde, draagt
de afnemer deze reeds nu vooralsdan over.
5.
Onafhankelijkheid van en onverminderd voornoemd eigendomsvoorbehoud draagt de afnemer vanaf
het moment dat de goederen als geleverd het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of
door deze goederen of gedeelten daarvan mochten ontstaan. Dit is ook van toepassing indien bij de
door Van Erp BV geleverde goederen sprake is van explosie en ontvlambare stoffen, materialen met
vocht – en luchtinsluitingen, chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting, niet gewenste
metalen en/of niet-metalen, volksgezondheidsbedreigende stoffen, alsmede overige ongewenste
aanhechtingen zoals grond etc.
6.
Opslag en transport van de verkochte goederen geschieden voor rekening en risico van de afnemer,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele emballage is niet in de prijs
begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Eventuele door Van Erp BV ter beschikking
gestelde duurzame emballage, zoals containers, dient aan Van Erp BV terstond naaflevering van de
goederen te worden geretourneerd. Het is de afnemer niet toegestaan dergelijke duurzame emballage
voor andere goederen te gebruiken, dan die welke van Van Erp BV wordt afgenomen. Indien
dergelijke duurzame emballage niet binnen één maand aan Van Erp BV is geretourneerd, is Van Erp
BV onherroepelijk gerechtigd de volledige nieuwwaarde daarvan aan de afnemer in rekening te
brengen. Kosten van in – en uilading zijn voor rekening van de afnemer.
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7.
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is ’s-Hertogenbosch, Nederland, plaats van levering,
alsmede plaats van betaling. Bij levering is bedrijfsbevinding te ’s-Hertogenbosch met betrekking tot
kwaliteit en kwantiteit van de verkochte goederen bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
Reclamering van terzake uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden uiterlijk bij keuring af
bedrijf te ’s-Hertogenbosch. Reclamering terzake van niet uitwendig waarneembare gebrekendient zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de goederen door de afnemer te
geschiedden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Van Erp BV terzake van die
gebreken vervalt.
8.
De door Van Erp BV opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf, waaronder wordt
verstaan levering gereed ter verzending op het bedrijfsterrein van Van Erp BV te ’s-Hertogenbosch.
Indien na de datum van de aanbieding één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging onderging,
ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Van Erp BV gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
9.
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geschiedt betaling binnen veertien dagen na levering.
Schriftelijk overeengekomen betalingcondities dienen stipt te worden nagekomen. Bij gebreke hiervan,
dan wel bij gebreke van betaling binnen veertien dagen na levering, wordt de afnemer geacht van
rechtswege in verzuim te zijn zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist. Van Erp BV is gerechtigd
om vanaf de vervaldag aan de afnemer naast de hoofdsom een bedrag aan rente in rekening te
brengen, gelijk aan de wettelijke geldende rente vermeerdert met 2%. Van Erp BV is tevens
gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, van de afnemer te vorderen alle incassokosten, die door niet
betaling zijn veroorzaakt, zowel de rechtelijke als buitengerechtelijke.
De buitengerechtelijke incassokosten belopen steeds minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom
vermeerdert met de rente. Indien Van Erp BV het faillissement van de afnemer aanvraagt is buiten de
hoofdsom en de rente daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van
de faillissementsaanvrage verschuldigd. Onverminderd het bovenstaande is Van Erp BV, na intrede
het verzuim gerechtigd naar keuze nakoming te vorderen of de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen.
10.
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 9 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder
gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop,
de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of
door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen of delen daarvan verliest, dan wel zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt.
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