
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
ALLES MET HOUT

APPELSCHA

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “Alles Met Hout”, wordt bedoeld de eenmanszaak “Alles Met Hout” van 

Martin van Kippersluis, gevestigd te Appelscha, Nieuwe Vaart 24.
 Waar in deze overeenkomst wordt gesproken van “koper” of “opdrachtgever”, wordt bedoeld degene aan wie Alles Met 

Hout een aanbod doet - ongeacht in welke vorm dit geschiedt - , en/of degene waarmee Alles Met Hout een overeenkomst 
aangaat.

 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten door Alles Met Hout gedaan en aangegaan.

ARTIKEL 2 – OFFERTES
1. Alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk uitgebracht, zijn vrijblijvend.
2. Uitgebrachte offertes staan gedurende de hierin gestelde termijn open voor schriftelijke acceptatie.
3. De modellen, afbeeldingen , tekeningen en maten, die bij de offerte getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een 

algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering 
enigszins afwijkt van de bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging 
wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de producten, verplichten Alles Met Hout niet tot enige 
vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren.

4. Door Alles Met Hout desgevraagd geleverde afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten 
hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door eigenaar te 
bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer Alles Met Hout uitdrukkelijk schriftelijk 
heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

ARTIKEL 3 – ACCEPTEREN VAN ORDERS
1. Na ondertekening van de offertebevestiging door Alles Met Hout en koper, is de overeenkomst definitief. De 

werkzaamheden worden gestart na ontvangst van een aanbetalingsbedrag, dat doorgaans 35 % van het totale orderbedrag 
bedraagt.

2. Indien een koper tegenover hem in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Alles Met Hout te allen tijde 
gerechtigd, ook wanneer hij een order geheel of gedeeltelijk in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te 
gaan, van de wederpartij te eisen, dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen.

3. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring 
van de zijde van Alles Met Hout.

4. Indien Alles Met Hout een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de 
koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient Alles Met Hout 
uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet 
binnen twee weken reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

5. Indien een door Alles Met Hout onder vermelding van de overeenkomst prijs en levertijd bevestigde order door de koper 
wordt geannuleerd, dan zal hij, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen, 
welke 10 % van het factuurbedrag bedraagt, tenzij partijen een hoger percentage uitdrukkelijk overeenkomen.

ARTIKEL 4 – VERZENDING EN LEVERING
1. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van Alles Met Hout, of door in zijn opdracht werkende 

expediteurs, dan reizen de goederen tot het moment van levering voor risico van Alles Met Hout.
2. Alle goederen worden voor rekening van Alles Met Hout vervoerd, tenzij vooraf anders is bepaald en schriftelijk is 

weergegeven in orderbevestiging. Het risico tijdens vervoer en tijdens laden en lossen is voor Alles Met Hout.
3. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn 

daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag, e.d. voor zijn eigen rekening.
4. a. Geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Alles Met Hout zolang de koper niet volledig aan al zijn 

(betalings)verplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.
b. De koper is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde goederen anders dan overeenkomstig zijn 
normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.
c. Alles Met hout heeft voor de bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de goederen welke zijn eigendom 
zijn, waar deze zich ook bevinden.
d. Zodra koper één of meer verplichtingen jegens Alles Met Hout niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper 
terstond opeisbaar en is Alles Met Hout bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de uit zijn 
eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 
10 % van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering.

5. De opgaven van leveringstijden in de offerte, bevestiging en/of andere overeenkomsten, worden naar beste weten gedaan 
en deze zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijn, 
behalve wegens opzet of grove nalatigheid, door welke oorzaak ook, zal de wederpartij nimmer recht geven op 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. In geval van overmacht wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt 
verstaan, iedere van de wil van Alles Met Hout onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het afsluiten 
van de overeenkomst reeds voorzien, waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijven is verhinderd, dan 
wel in redelijkheid niet meer van Alles Met Hout verlangd kan worden.



7. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht langer dan 6 maanden wordt opgeschort, zijn zowel 
koper als Alles Met Hout gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens 
wederpartij gehouden te zijn.

ARTIKEL 5 – GARANTIE
1. Alles Met Hout verleent voor de door hem geleverde goederen, te rekenen vanaf de dag van facturering aan de koper, 

jegens de koper/ de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan Alles Met Hout toe te schrijven gebreken, welke bij 
normaal gebruik* aan de dag treden, zulks op basis van navolgende afschrijvingsprocedure:
binnen 1 jaar na de factuurdatum:
de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen volledig voor rekening van 
Alles Met Hout.
binnen 2 jaar na de factuurdatum:
de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor ⅔ gedeelte voor rekening van 
Alles Met Hout.
binnen 3 jaar na de factuurdatum:
de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor ⅓ gedeelte voor rekening van 
Alles Met Hout.
Genoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van de 
goederen heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.
* Onder normaal gebruik wordt verstaan gebruik conform de functie van het geleverde, zoals redelijkerwijs geacht kan 
worden dat koper hiervan op de hoogte is.

2. Goederen kunnen door de koper slechts geretourneerd worden, nadat Alles Met Hout zich daarmee schriftelijk akkoord 
heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling van de 
factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.

3. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming van Alles Met Hout, kan eveneens eerst geretourneerd worden, nadat 
hij zich daarmee akkoord heeft verklaard. Door, of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde goederen, 
van welke aard ook en uit  welke oorzaak ook verricht, worden niet door Alles Met Hout vergoed, tenzij hij zich vooraf 
schriftelijk met het verrichten van die reparaties akkoord heeft verklaard.

4. Alles Met Hout is niet gehouden tot reparatie van schaden aan de door hem geleverde en door de koper reeds 
doorverkochte goederen.

ARTIKEL 6 – NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING
1. Wanneer Alles Met Hout door een niet-toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst belemmerd 

wordt, is hij niet gehouden aan enig termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet 
uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.

2. Wanneer een koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het 
gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden 
van de niet- toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan Alles Met Hout.

3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal ook de andere partij het recht hebben de overeenkomst te 
annuleren, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 7 – DE BETALING
1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, bij aflevering door Alles Met Hout te zijn of te worden 

ontvangen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
2. Indien de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als de factuurdatum.
3. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het 

factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden, met een maximum 
van 10 % per jaar.

4. De koper is door het enkele sluiten der overeenkomst verplicht tot betaling van alle kosten, gerechtelijk en 
buitengerechtelijk, in verband met het niet nakomen van enige verplichting jegens Alles Met Hout, ongeacht de in de derde 
alinea van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 12% van het te 
vorderen bedrag met een minimum van € 25,-.

5. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, 
doch Alles Met Hout zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan éénmaal schriftelijk aanmanen.

ARTIKEL 8 – GEVOLGEN VAN NIET-BETALING
1. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surseance van 

betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de kopers, heeft Alles Met Hout het recht, de overeenkomst, of 
dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst is vereist, te 
annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel verlies, 
dat door een en ander voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Alles Met Hout ten laste des 
kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9 – CREDIT-NOTA'S
1. Eventuele credit-nota's worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.


