Algemene verkoopvoorwaarden Vliegasunie B.V.
Artikel 1.

DEFINITIES

In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder
Afnemer: de contractuele wederpartij van Vliegasunie.
Algemene verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van Vliegasunie.
Materiaal: de door Vliegasunie te leveren/geleverde goederen.
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Vliegasunie en de Afnemer betreffende de verkoop en levering van het Materiaal
door Vliegasunie aan de Afnemer, alsmede iedere andere opdracht die de Afnemer aan Leverancier verstrekt, alsmede alle
(rechts)handelingen die met een en ander verband houden.
Partijen: Vliegasunie en de Afnemer.
Vliegasunie: Vliegasunie B.V., statutair gevestigd te De Bilt, kantoorhoudende aan de Belle van Zuylenlaan 3 te (4105 JX)
Culemborg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30123419.

Artikel 2.

TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle offertetrajecten die daaraan
voorafgaan, een en ander voor zover er niet uitdrukkelijk is afgeweken van de toepasselijkheid van deze Algemene verkoopvoorwaarden.
Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Een verwijzing naar een aanvraag of voorstel van de Afnemer houdt niet in dat alle voorwaarden of voorschriften in het desbetreffende document zijn aanvaard. De voorwaarden of voorschriften in het desbetreffende document zijn enkel aanvaard indien
Vliegasunie dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt aan de Afnemer.
De Overeenkomst en de Algemene verkoopvoorwaarden vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen beide Partijen.
Ingeval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud
van de Overeenkomst.
Indien een of meer clausules van de Algemene verkoopvoorwaarden niet bindend zijn, blijven de andere clausules van de
Algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht. Partijen zijn, voor zover juridisch mogelijk, verplicht om de niet bindende
clausules te vervangen door andere bindende clausules en wel op zo’n manier dat de nieuwe clausules zo weinig mogelijk
verschillen van de eerdere niet bindende clausules, rekening houdend met het onderwerp en doel van de Overeenkomst en de
Algemene verkoopvoorwaarden.
Ingeval de Nederlandse tekst van deze Algemene verkoopvoorwaarden afwijkt van de vertaling daarvan in een andere taal, is
de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 3.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen van Vliegasunie zijn vrijblijvend.
Een Overeenkomst komt pas tot stand indien Vliegasunie de bestelling schriftelijk of per e-mail bevestigt.

Artikel 4.

LEVERING EN EIGENDOM

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de in de Overeenkomst genoemde leverdata en/of is het in de
Overeenkomst opgenomen leveringsschema slechts een indicatie en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 (Eigendomsvoorbehoud) geschiedt de levering en de eigendomsoverdracht van het
Materiaal op de in de Overeenkomst aangegeven wijze, conform de ICC Incoterms® 2010.

Artikel 5.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Vliegasunie behoudt zich de eigendom van het geleverde Materiaal voor totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle
bedragen die Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Vliegasunie verschuldigd is.
Zolang er op het geleverde Materiaal een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Afnemer dit buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet verkopen of bezwaren.
Vliegasunie heeft het recht het onder het eigendomsvoorbehoud vallende Materiaal onmiddellijk terug te nemen, waarbij de
transportkosten voor rekening van de Afnemer zijn en de Afnemer Vliegasunie toestaat de plaats te betreden waar het Materiaal
zich bevindt, onverminderd de overige rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Als Vliegasunie geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat het geleverde Materiaal vermengd of vervormd
is, gaat de eigendom van het door Vliegasunie geleverde Materiaal over op de Afnemer onder het voorbehoud van een reeds
nu voor alsdan aan Vliegasunie te verstrekken bezitloos pandrecht op zaken waar het door Vliegasunie geleverde Materiaal
door vermenging of verwerking deel van zijn gaan uitmaken. De Afnemer zal op eerste verzoek van Vliegasunie medewerking
verlenen aan handelingen benodigd voor de bevestiging van voornoemd bezitloos pandrecht dan wel voor de omzetting van
daarvan in een pandrecht.

Artikel 6.

TARIEVEN

De door de Afnemer aan Vliegasunie te betalen tarieven en eventuele andere vergoedingen samenhangend met de levering
van het Materiaal zijn neergelegd in de Overeenkomst. Deze tarieven en andere vergoedingen gelden voor de looptijd van de
Overeenkomst.
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Artikel 7.

FACTURERING EN BETALING

Betaling van de facturen van Vliegasunie dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is Vliegasunie gerechtigd, zonder de Afnemer aan te hoeven
manen of in gebreke te stellen, wettelijke handelsrente te innen vanaf de eerste dag dat niet aan de betalingsverplichting is
voldaan. Tevens zullen alle hieruit voortvloeiende (juridische en overige) kosten en door Vliegasunie geleden schade betreffende incasso van de verschuldigde bedragen voor rekening van de Afnemer zijn.

Artikel 8.

VERPLICHTINGEN EN GARANTIES

Vliegasunie verplicht zich om in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen adequate informatie omtrent verantwoord
gebruik van het Materiaal vanuit oogpunt van veiligheid, gezondheid en milieu aan de Afnemer ter beschikking te stellen. Vliegasunie verschaft deze informatie via de website www.vliegasunie.nl en de Afnemer verklaart door het aangaan van de Overeenkomst dat hij hiervan kennis heeft genomen. De Afnemer garandeert dat zijn medewerkers, vertegenwoordigers en eventuele onderaannemers op de juiste manier zijn en/of zullen worden geïnformeerd over het verantwoord gebruik van het Materiaal.
De Afnemer garandeert dat hij, diens werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving, specifiek op het gebied van transport, opslag, gebruik en verwerken van het
Materiaal.
De Afnemer verklaart zich bewust te zijn van de mogelijke gezondheidsrisico’s en risico’s voor het milieu, die in verband kunnen
worden gebracht met het Materiaal. De Afnemer zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te waarborgen, dat zowel de
gezondheid van de mens als het milieu worden beschermd tegen schade. De Afnemer garandeert dat zijn medewerkers en
onderaannemers op de juiste manier zijn en/of zullen worden geïnformeerd over de mogelijke risico’s. De Afnemer zal tevens
medewerkers en onderaannemers instructies geven hoe zij op een veilige manier met het Materiaal dienen te werken.
In geval van levering van poederkoolvliegas conform NEN-EN 450-1 voor de Nederlandse markt, verleent Vliegasunie aan de
Afnemer toestemming tot het gebruik van attesten afgegeven op basis van poederkoolvliegas EN 450 cat. A van Vliegasunie.
De Afnemer beschikt daartoe over een productcertificaat en zal conform het attest gecertificeerde beton(specie) maken, rekening houdende met de geldende regelgeving en voorschriften. De Afnemer zal in zijn kwaliteitssysteem klachten bijhouden, die
mogelijk in verband staan met het gebruik van poederkoolvliegas van Vliegasunie in relatie tot het attest. Klachten worden
schriftelijk aan de Vliegasunie gerapporteerd. De van toepassing zijnde attesten van Vliegasunie zijn te raadplegen op
www.vliegasunie.nl en www.kiwabmc.nl/bmc/certificatie.

Artikel 9.

RECLAMATIE

De Afnemer is gehouden onmiddellijk na ontvangst van het Materiaal te onderzoeken of het Materiaal in overeenstemming met
de Overeenkomst is. De Afnemer zal Vliegasunie over een gebrek aan overeenstemming onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 48
uur na ontvangst van het Materiaal of – in geval een gebrek aan overeenstemming niet onmiddellijk na ontvangst kenbaar is –
uiterlijk binnen 48 uur nadat ontdekking daarvan redelijkerwijs mogelijk was Vliegasunie schriftelijk en gemotiveerd informeren.
Indien de Afnemer een gebrek aan overeenstemming niet tijdig meldt, kan hij zijn rechten op grond van artikel 9.2 niet uitoefenen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Aansprakelijkheid) is Vliegasunie, in geval van gerechtvaardigde en tijdige melding
van gebreken in overeenstemming met de Overeenkomst, alleen verplicht de Afnemer kosteloze vervanging van het betreffende
Materiaal, dan wel een redelijke korting op de in rekening gebrachte tarieven aan te bieden, zulks naar de keuze van Vliegasunie.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
Vliegasunie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een ander gebruik van het Materiaal dan het in de Overeenkomst
omschreven doel.
De totale aansprakelijkheid van Vliegasunie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of
uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade en wel tot maximaal het bedrag van eenmaal de factuurwaarde per gebeurtenis voor het in die Overeenkomst bedongen tarief (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk
een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt het bedongen tarief gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar, te weten het jaar waarin de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale
aansprakelijkheid van Vliegasunie voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 500.000 per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
Vliegasunie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de
Afnemer.
Iedere aanspraak van de Afnemer jegens Vliegasunie vervalt indien de Afnemer deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en
gemotiveerd heeft ingediend bij Vliegasunie binnen 12 maanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd,
constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren.
De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen c.q. beperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of grove
schuld van Vliegasunie en/of haar bestuurders of feitelijk leidinggevenden en evenmin wanneer sprake is van persoonlijk letsel
(dood of lichamelijk letsel).
De Afnemer zal Vliegasunie vrijwaren tegen alle claims betreffende directe of indirecte schade, inclusief vervolgschade, en voor
om het even welke boetes ook van derden, veroorzaakt door of samenhangend met een schending van de bij de Overeenkomst
behorende verplichtingen van de Afnemer.
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Artikel 11. OVERMACHT
In geval van overmacht aan de zijde van Vliegasunie zal de Afnemer geen recht op schadevergoeding hebben. Onder overmacht aan de zijde van Vliegasunie wordt in ieder geval begrepen:
a)
problemen betreffende de productie van het Materiaal door de toeleverancier van Vliegasunie en/of het transport van het
Materiaal door of namens Vliegasunie; en
b)
onmogelijkheid om het Materiaal te leveren overeenkomstig de in de Overeenkomst bepaalde herkomst van het Materiaal
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in verband met de sluiting van steenkoolcentrales of het meestoken van hout waardoor
de kwaliteit van het Materiaal verandert en derhalve niet meer geschikt is voor de overeengekomen toepassing.
Van overmacht aan de zijde van de Afnemer is slechts sprake, indien dwingendrechtelijke nationale, internationale of bovennationale wet- of regelgeving gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan de verwerking, opslag en/of transport van het
Materiaal verregaande restricties verbindt of de verwerking, opslag en/of transport van het Materiaal volledig verbiedt. In dat
geval heeft Vliegasunie geen recht op schadevergoeding.
Indien zich aan de zijde van een van beide Partijen een overmachtssituatie voordoet, zoals hierboven beschreven, en deze de
duur van een periode van vier weken overschrijdt of duidelijk is dat deze de duur van vier weken zal overschrijden, zijn beide
Partijen bevoegd de Overeenkomst (inclusief de daarop gebaseerde transactie(s)) met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 12. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Onverminderd de mogelijkheden om de Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met hetgeen in de Overeenkomst is
bepaald, is ieder der Partijen bevoegd om in de navolgende situaties de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (zonder opzegging en zonder rechterlijke tussenkomst) te beëindigen en zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a)
Indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, mits –
voor zover het een tekortkoming betreft die kan worden hersteld – de niet-ingebreke zijnde partij de tekortschietende partij
een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd, waarbij is beschreven welke verplichting niet wordt nagekomen en waarbij een redelijke termijn van ten minste 14 dagen wordt gegund om de betreffende verplichting alsnog na te komen, en de
tekortschietende partij nalaat om het verzuim binnen de gestelde termijn te herstellen;
b)

Indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt en/of aan hem surseance van betaling wordt verleend;

c)

Indien de andere partij faillissement aanvraagt en/of failliet wordt verklaard;

d)

Indien op een substantieel deel van het vermogen van de andere partij executoriaal beslag wordt gelegd of wanneer
daarop conservatoir beslag wordt gelegd en dit beslag wordt niet binnen een redelijke termijn van 30 dagen opgeheven;

e)

Indien de onderneming van de andere partij in liquidatie is.

Indien de zeggenschapsverhoudingen binnen de Afnemer ingrijpend wijzigen of Afnemer door een derde waaronder tevens
begrepen de aan Afnemer gelieerde (rechts)personen, wordt overgenomen heeft Vliegasunie het recht om de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang (zonder opzegging en zonder rechterlijke tussenkomst) te beëindigen en zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn indien aannemelijk kan worden gemaakt door Vliegasunie, dat bedoelde wijziging of overname nadelige
gevolgen heeft voor Vliegasunie en Partijen in redelijkheid deze nadelige gevolgen niet kunnen wegnemen.

Artikel 13. ZEKERHEIDSSTELLING
Indien bij Vliegasunie gerede twijfel bestaat of de Afnemer aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal kunnen
voldoen, is de Afnemer gehouden om op eerste verzoek van Vliegasunie, naar genoegen van Vliegasunie, afdoende zekerheid
te stellen. Vliegasunie heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien er onvoldoende zekerheid kan worden afgegeven.

Artikel 14. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vliegasunie rechten en/of verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen waaronder tevens begrepen de aan Afnemer gelieerde (rechts)personen.
Vliegasunie is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen.

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze Algemene verkoopvoorwaarden alsmede op alle Overeenkomsten waarvan deze Algemene verkoopvoorwaarden deel
uitmaken is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen in verband met de Overeenkomst zullen ter beslechting, in eerste instantie, worden voorgelegd aan de Rechtbank
te Rotterdam.

Algemene verkoopvoorwaarden Vliegasunie B.V. – versie 1.0

