
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LIMATEL V.O.F. GEVESTIGD 
TE BERGEN OP ZOOM 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, op 14 augustus 2012 onder nummer 20085436. 
Exemplaren van deze voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor, Veilingdreef 25 te 
Bergen op Zoom alwaar zij ook ter inzage liggen. 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst tussen Limatel v.o.f., hierna te noemen: “Gebruiker” en een wederpartij waarop 
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Limatel 
v.o.f. , voor de uitvoering waarvan door Limatel v.o.f. derden dienen te worden betrokken.  

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of  
             gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze     
             algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen   
             alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of   
             vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de   
             strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Limatel v.o.f. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 
termijn voor aanvaarding is gesteld. 

2. De door Limatel v.o.f. uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders 
aangegeven. Limatel v.o.f.  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan 
door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte 
vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het 
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten als de order 
niet aan de franco huis van € 600 voldoet. 

3. Indien Limatel v.o.f. met de Wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Limatel v.o.f. 
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Limatel v.o.f. kan aantonen dat zich 
tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken 
ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen. 

ARTIKEL 3. CONTRACTSDUUR, LEVERINGSTERMIJNEN EN LEVERING 

1. De overeenkomst tussen Limatel v.o.f. en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk 
en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. De door Limatel v.o.f. opgegeven levertijd gaat in op het moment zodra alle benodigde 
gegevens in haar bezit zijn. Door Limatel v.o.f. opgegeven levertijden zijn bij benadering en 
zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de Wederpartij Limatel v.o.f. 
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Limatel v.o.f. een redelijke termijn te stellen om 
haar verplichtingen alsnog na te komen. 

3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter 
beschikking worden gesteld. 

4. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of 
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van 
de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder 
geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

5. Het is Limatel v.o.f. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren en het aldus 
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

ARTIKEL 4. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 



1. Limatel v.o.f. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, indien:  
- De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 

Nakomt. 
- Na het sluiten van de overeenkomst Limatel v.o.f. ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. 
- De Wederparij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen 

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft 
of onvoldoende is. 

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan 
Limatel v.o.f. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, 
welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate 
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in 
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Limatel v.o.f.  bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden. 

3. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en 
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Limatel v.o.f. gerechtigd de 
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is 
verplicht. 

4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van 
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven- ten laste 
van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij 
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Limatel v.o.f. vrij om de 
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel deze order of 
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Limatel v.o.f. op de Wederpartij 
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

ARTIKEL 5. OVERMACHT 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan , naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of 
niet-voorzien, waarop Limatel v.o.f. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Limatel 
v.o.f. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Limatel v.o.f. 
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 
Limatel v.o.f. niet mogelijk is langer dan 2 maanden duurt zijn beiden partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 
partij. 

3. Indien Limatel v.o.f. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds 
geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

ARTIKEL 6. BETALING EN INCASSOKOSTEN 

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Limatel v.o.f. aan 
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 
Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente 
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment 
dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

3. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst 



open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur. 

4. Indien bij Limatel v.o.f. gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de 
Wederpartij, heeft zij het recht om een vooruitbetaling te eisen. 

5. Limatel v.o.f. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, 
welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. 

6. Indien Limatel v.o.f. de vordering op de Wederpartij ter incasso uit handen geeft aan een 
derde, komen de terzake door Limatel v.o.f. te maken kosten voor rekening van de 
Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van een 
percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde 
rente en wel op basis van het volgende: 
- Over de eerste € 3.000,-                                              15% 
- Over het meerdere tot € 6.000,-                                  10% 
- Over het meerdere tot € 15.000,-                                 8% 
- Over het meerdere tot € 60.000,-                                 5% 
- Over het meerdere vanaf € 60.000,-                            3% 

7. Indien Limatel v.o.f. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door Limatel v.o.f. geleverde zaken blijven eigendom van Limatel v.o.f. totdat de 
Wederpartij alle verplichtingen uit de met Limatel v.o.f. gesloten overeenkomst(en) 
deugdelijk is nagekomen. 

2. Door Limatel v.o.f. geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

3. De Wederpartij verplicht zich om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren 
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de 
polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Limatel v.o.f. ter inzage te geven., 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel 
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Limatel v.o.f. zo 
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

5. Limatel v.o.f. is onherroepelijk door de Wederpartij gemachtigd om onmiddellijk na het 
inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende 
zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. 

ARTIKEL 8 GARANTIE EN RECLAMATIES 

1. De door Limatel v.o.f. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die 
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij 
normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van 
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten 
Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiёren of het gebruik daarvan geschikt is voor het 
gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 

2. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie 
beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 

3. De Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te 
(laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de 
overeenkomst beantwoordt, te weten: 
- Of de juiste zaken zijn geleverd; 
- Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het 

overeengekomene; 
- Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of  indien deze 

ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of 
handelsdoeleinden. 

4. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen 
na aflevering schriftelijk aan Limatel v.o.f.  te melden. 



5. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 
maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Limatel v.o.f. 

6. Ook als de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van 
gedane bestellingen bestaan. 

7. Beschadigde of ondeugdelijke producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke 
toestemming aan Limatel v.o.f. worden geretourneerd. 

    
ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID 

1. Limatel v.o.f. is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld 
van Limatel v.o.f. of haar ondergeschikten. 

2. De aansprakelijkheid van Limatel v.o.f. is beperkt tot het bedrag van de door de WA 
assuradeur van Limatel v.o.f. in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

1. Op alle overeenkomsten tussen Limatel v.o.f. en de Wederpartij waarop onderhavige 
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale 
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

3. Alleen de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Limatel v.o.f. is bevoegd kennis te 
nemen van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Limatel v.o.f. mag van 
deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

ARTIKEL 11 VINDPLAATS VOORWAARDEN 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing 
is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het 
totstandkomen van de onderhavige transactie.


