ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN NV EMPATEC
Deze voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden gedeponeerd. NV
Empatec, gevestigd en kantoorhoudende te Sneek, verricht haar werkzaamheden uitsluitend
overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van NV
Empatec bestaan uit een algemeen (A) en een bijzonder (B) deel. De bijzondere
voorwaarden gaan boven de algemene voorwaarden indien uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen.
A. Algemeen deel
Artikel 1. Algemeen
a.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen aan en
verrichtingen van diensten ten behoeve van onze opdrachtgevers die geacht worden door de
bestelling respectievelijk opdracht deze condities te hebben geaccepteerd.
b.
Eventuele gedane toezeggingen of gemaakte afspraken van onze
vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
c.
Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen of bedingen zijn slechts verbindend
indien wij die schriftelijk hebben aanvaard en gelden uitsluitend voor die overeenkomsten
waarvoor zij zijn gemaakt; voor toekomstige transacties kunnen daaraan derhalve geen
rechten worden ontleend.
Artikel 2. Aanbiedingen en opdrachten
a.
Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend.
b.
Opdrachten zijn voor ons slechts bindend, nadat zij schriftelijk door ons bevestigd
zijn. Hetzelfde geldt voor aanvullingen en/of wijzigingen van reeds verstrekte opdrachten.
Eenzijdige annulering door de opdrachtgever of koper is ongeldig, tenzij wij ons schriftelijk
met een dergelijke annulering akkoord verklaren. De kosten welke uit een annulering
voortvloeien zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever of koper. Ingeval opdrachtgever
of koper weigert de door hem bestelde goederen of verrichte dienst te aanvaarden, zullen wij
gerechtigd zijn deze bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven nogmaals te doen
aanbieden of op te doen leveren en deze bij nieuwe weigering voor rekening en risico van de
opdrachtgever of koper hetzij in eigen magazijn hetzij elders te doen opslaan of te doen
afwerken. De overeengekomen prijs is alsdan, ook indien tevoren anders is overeengekomen
en voor nog niet vervallen afroeptermijnen, terstond opeisbaar.
c.
Wij behouden ons het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ons
eigendom - ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht - en mogen zonder onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en aan derden ter inzage
worden gegeven en/of op andere wijze worden gebruikt.
d.
Door het geven van opdracht tot vervaardiging van een werk naar bepaalde
gegevens of aanwijzingen, alsmede bij opdracht tot toepassing van gepatenteerde
werkwijzen, constructies of technische vindingen, verklaart de opdrachtgever, dat geen
inbreuk op auteurs-, merken- en/of octrooirechten van derden worden gemaakt en stelt hij
zich aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen voor het geval een dergelijke inbreuk
desondanks mocht blijken te zijn gemaakt.
e.
Stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen, welk speciaal voor een opdracht
door ons voor rekening van de opdrachtgever worden vervaardigd, worden eigendom van de
opdrachtgever.
De stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen worden opgezet voor een
bepaalde in omvang schriftelijk tussen partijen vast te leggen totaalserie. Bij het overschrijden
van deze totaalserie zullen opnieuw gereedschapkosten verschuldigd zijn.
Wanneer gedurende vier achtereenvolgende jaren op een bepaald artikel door ons
geen orders zijn ontvangen, dan hebben wij het recht de modellen, stempels, matrijzen e.d. te
vernietigen, zonder de oorspronkelijke besteller daarvan bericht te zenden.
f.
Wij hebben het recht, indien de opdracht niet aan ons wordt verstrekt, alle kosten met
betrekking tot de aanbieding die wij hebben gedaan, in rekening te brengen aan diegene die
de aanbieding heeft verzocht.

Artikel 3. Prijzen
a.
De door ons berekende prijzen gelden voor levering of uitvoering af vestiging, mits
niet anders is overeengekomen, en zijn berekend op basis van de op het tijdstip van
totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na verloop van drie maanden
na het bindend worden van de opdracht en vóór de datum van aflevering of uitvoering de
prijzen van materialen, hulpmaterialen, premies of welke kosten ook een stijging ondergaan,
is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van overeenkomsten, die door ons in gedeelten worden
afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het op het tijdstip van intrede van de verhoging van één
of meer kostenfactoren, nog niet afgeleverde of uitgevoerde gedeelte betreft.
Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
b.
Alle prijzen luiden in Euro’s, zijn netto, exclusief emballage en exclusief
omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 4. Levertijd en levering
a.
De levering van goederen en diensten door ons aan de opdrachtgever vindt plaats op
het ogenblik van verlaten der goederen van de vestiging ter aflevering.
De goederen reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de
opdrachtgever of koper, ook wanneer het retourzendingen betreft. Indien door
omstandigheden buiten onze wil, goederen niet naar de plaats van bestemming kunnen
worden vervoerd en niet op de plaats van bestemming kunnen worden afgeleverd, hebben wij
het recht de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper op te slaan of
te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
De levertijd voor uit te voeren werken gaat in, nadat alle voor de uitvoering van het
werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, vergunningen, etc. in ons bezit zijn gekomen. De
levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat wij kunnen blijven arbeiden als ten tijde van de
aanbieding en de benodigde materialen en onderdelen tijdig aan ons zullen worden geleverd.
b.
Een eventuele overschrijding van de overeengekomen levertijd zal nimmer recht
doen ontstaan op het vorderen van welke schadevergoeding dan ook, noch grond geven voor
ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming daarvan door de opdrachtgever of koper.
c.
Levering en facturering bij gedeelten door ons is toegestaan. Levering van een
gedeelte verplicht de opdrachtgever of koper tot betaling van dat gedeelte.
d.
Op de te leveren aantallen bij serieproductie is zowel naar boven als beneden een
afwijking toegestaan van 5%.
e.
Zo is overeengekomen, dat de levering zal geschieden op afroep, is de
opdrachtgever of koper verplicht de gekochte goederen binnen de bij het sluiten der
overeenkomst gestelde termijn af te nemen. Indien na het verstrijken van deze termijn de
bestelde hoeveelheden nog niet zijn afgenomen is het bepaalde in artikel 2b van
overeenkomstige toepassing.
f.
Indien er ten aanzien van de verzending geen speciale voorschriften van de
opdrachtgever of koper schriftelijk te onzer kennis worden gebracht, geschiedt de verzending
op een door ons te bepalen wijze en met vervoermiddelen te onzer keuze.
Artikel 5. Overmacht
a.
Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid - ook als was
deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien -, die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds
begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of in die van onze
leveranciers.
Artikel 6. Opschorting en ontbinding
a.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel
of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding zullen zijn verplicht.
Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te
kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

b.
Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het hierboven
gestelde, zijn wij gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de
overeenkomst door ons gereserveerde, in bewerking genomen opdrachten of gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan moet
worden toegekend.
In geval van ontbinding krachtens het eerste lid is de opdrachtgever of koper
gehouden om na betaling van het krachtens de vorige alinea verschuldigde bedrag de daarin
begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor
rekening en risico van de opdrachtgever of koper te doen opslaan dan wel voor diens
rekening te verkopen.
c.
Indien de opdrachtgever of koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhavig
is of de opdrachtgever of koper in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te
voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie,
geheel of gedeeltelijk beslag op de goederen van de opdrachtgever of koper, geheel of
gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever of
koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zijn
wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van elk deze overeenkomsten voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij
deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of
garantie gehouden zullen zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten.
Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te
kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
overeenkomst(en).
d.
In geval van opschorting krachtens lid c wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk
opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de
opschorting door ons bespaarde kosten, en zijn wij bevoegd om de ten uitvoering van de
overeenkomst door ons gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van de
opdrachtgever of koper te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid c wordt de
overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge
van de ontbinding door ons bespaarde kosten, en is de opdrachtgever of koper gebonden om
het voren omschreven bedrag te betalen en daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij
gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever
of koper te doen opslaan dan wel voor zijn rekening te verkopen.
e.
De opdrachtgever of koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht
ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 7. Betaling
a.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de
opdrachtgever of koper op grond van door ons in te winnen inlichtingen voldoende
kredietwaardig blijkt. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de
nakoming van onze verplichtingen op te schorten, tot dat de opdrachtgever of koper op
verzoek en ten genoegen van ons zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn
verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende.
b.
Betaling dient, indien niet anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum, zonder enige korting of schuldvergelijking.
c.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever of koper vanaf de dag,
dat die termijn is verlopen, over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand.
Een gedeelte van een maand wordt bij die renteberekening voor een volle maand
gerekend. Alle kosten op de invordering van het verschuldigde vallende, gerechtelijke en
buitengerechtelijke, ook die van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de
opdrachtgever of koper.
Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het betrokken bedrag.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
a.
De eigendom der goederen - hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt - blijft aan de
leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever of koper op de dag waarop de
verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen,
inclusief voorafgaande leveringen, zijn voldaan. Opdrachtgever of koper is niet bevoegd deze
goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen, of op enigerlei
wijze rechten ten behoeve van derden op deze goederen te vestigen.
b.
In geval de opdrachtgever of koper enige verplichting uit de overeenkomst met
betrekking tot het uit te voeren werk of de verkochte goederen jegens ons niet nakomt, zijn wij
zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al of niet
verwerkt zijn) terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke
tussenkomst wordt ontbonden middels een verklaring daartoe, onverminderd ons recht tot het
vorderen van de vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.
Artikel 9. Retentierecht
a.
Wij zijn gerechtigd de goederen, die wij van de opdrachtgever onder ons hebben,
onder ons te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter
uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten
betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de
opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie
heeft de leverancier ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te
verkeren.
Artikel 10. Gedeeltelijke levering
a.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk
geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij "Betaling" in artikel 7.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
a.
Alle goederen of delen hiervan en voorwerpen die zich daaraan of daarin bevinden ongeacht van welke aard en ongeacht of zij in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever of
koper of aan derden - zijn gedurende de periode, dat zij zich onder ons opzicht bevinden niet
verzekerd en worden slechts onder ons opzicht genomen onder het uitdrukkelijke beding, dat
wij voor diefstal, verlies, teniet gaan of welke schade dan ook, in geen geval aansprakelijk
zijn, behalve voor zover mocht blijken van opzet.
b.
Mocht door of middels bedoelde goederen en/of onderdelen hiervan en/of
voorwerpen zich daaraan of daarin bevindende schade zijn toegebracht aan derden en
mochten deze derden ons voor de schade aansprakelijk stellen, dan is onze opdrachtgever of
koper verplicht ons te vrijwaren terzake van deze schaden en aansprakelijkheid.
c.
Wij zijn terzake van verrichte leveranties en uitgevoerde opdrachten en
werkzaamheden nimmer aansprakelijk voor indirecte schade ontstaan door gebreken aan
geleverde goederen van welke aard dan ook of door gebrekkige uitvoering van
werkzaamheden tot reparaties e.d., terwijl wij evenmin aansprakelijk zijn voor schade die is
ontstaan door verstrekte gegevens, bescheiden en adviezen, als bedoeld in artikel 2 van
deze voorwaarden. Voor het geval wij te dezer zake door derden aansprakelijk zouden
worden gesteld, is de opdrachtgever of koper verplicht ons tegen dergelijke schaden en
aansprakelijkheid te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en
interesten die voor ons daardoor mochten ontstaan.
Artikel 12. Reclames
a.
Eventuele reclames moeten, voor wat betreft zichtbare gebreken, schriftelijk
geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der goederen. Reclames betreffende verborgen
gebreken moeten schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na het tevoorschijn treden
van het desbetreffende gebrek, met dien verstande, dat reclame niet meer mogelijk is, indien
het verborgen gebrek tevoorschijn treedt na een tijdsverloop van 4 maanden na aflevering.
Ook indien een reclame tijdig bij ons is ingediend, heeft opdrachtgever of koper
nimmer het recht de betaling der geleverde goederen op te schorten. Retourzendingen
worden alleen na schriftelijk akkoordbevestiging door ons franco geaccepteerd.

Artikel 13. Retourzendingen
a.
Onder geen beding mogen door ons geleverde goederen zonder onze voorafgaande
schriftelijke goedkeuring worden teruggezonden. Indien wij akkoord gaan met terugzending
der goederen dan dient dit binnen 8 dagen na de schriftelijke goedkeuring en franco te
geschieden. In geval terugzending plaats vindt, is het daaraan verbonden risico tot aflevering
in de plaats van vestiging voor rekening van de afzender.
Artikel 14. Geschillen
a.
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop
de onderhevige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden geheel of ten dele
van toepassing zijn, zullen ter kennis worden gebracht van de bevoegde rechter onder wie
ons werkvoorzieningschap ressorteert. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.
B. Bijzonder deel
Artikel 15. Algemeen
a.
NV Empatec hanteert, voorzover schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, voor enkele van haar verschillende bedrijven of bedrijfsactiviteiten de in de branche hieronder genoemde gehanteerde
standaardvoorwaarden:
*
de levering van kwekerijartikelen, de Handelsvoorwaarden voor de
Boomkwekerij in Nederland (HBN), zoals thans gedeponeerd;
*
hoveniers-groenvoorzieningswerkzaamheden, de handelsvoorwaarden
voor het Hoveniersbedrijf (VHG) zoals thans gedeponeerd;
*
de grafische dienstverlening, de leveringsvoorwaarden voor de
Grafische Industrie, zoals thans gedeponeerd;
*
de detacheringen, de voorwaarden zoals vermeld in de gehanteerde
Detacheringsvoorwaarden bij externe plaatsingen.
*
werkzaamheden betreffende de civieltechniek, de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) of de Algemene Voorwaarden Uitvoering
Kleine Aannemingen in het bouwbedrijf (AVKA), zoals thans gedeponeerd;
Artikel 16. Slotbepaling
Deze voorwaarden zijn ingegaan op 1 januari 2002 en gelden tot wederopzegging.

