Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Chr. Muller Touw BV
Gevestigd te Elst, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Arnhem, maart 2006 , onder nr 2006/17
1Algemeen
1.1Deze leverings- en betalingsvoorwaarden (“Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
waarbij Chr. Muller Touw als potentiële verkoper van goederen (“Goederen”) dan wel als dienstverlener optreedt.
1.2Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Chr.
Muller Touw deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.3Alle aanbiedingen van Chr. Muller Touw zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Chr. Muller Touw is
pas gebonden, nadat zij de order c.q. het aanbod van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard; dan wel nadat zij met
de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. Alle te voren gemaakte afspraken welke niet schriftelijk zijn
aanvaard, worden geacht te zijn vervallen. Nadere overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door
Chr. Muller Touw zijn bevestigd.
1.4Technische gegevens, maten, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, treksterktes, prijzen e.d. in prijscouranten,
offertes en andere documenten zijn niet bindend voor Chr. Muller Touw en zij behoudt zich de gebruikelijke spelingen
voor. Geringe afwijkingen geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, zijn (betalings)
verplichtingen op te schorten of schadevergoeding te vorderen.
1.5In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze Leveringsvoorwaarden, prevaleert steeds de in de
Nederlandse taal gestelde tekst.
1.6Indien Chr. Muller Touw en haar wederpartij een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten waarop deze
Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van de overeenkomst
prevaleren.
1.7Indien een overeenkomst tussen Chr. Muller Touw en de wederpartij elektronisch tot stand komt, is Chr. Muller
Touw niet gehouden om de ontvangst van de verklaringen van de wederpartij te bevestigen en is de wederpartij niet
gerechtigd de overeenkomst op grond van ontbreken van een dergelijke ontvangstbevestiging te ontbinden.
2Prijzen
2.1Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn af fabriek c.q. magazijn te Elst (tenzij anders
overeengekomen), exclusief BTW en eventuele andere op de overeenkomst vallende kosten, in Euros (en inclusief
haspels en (andere) emballage), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals
materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, belastingen, vracht, assurantie en verdere prijsbepalende factoren;
verhogingen in de kostprijs na de dag waarop de overeenkomst is tot stand gekomen, mogen door Chr. Muller Touw
doorberekend worden. Het voorgaande geldt tevens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het
afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
2.3In geval van overeengekomen betaling in buitenlandse valuta is Chr. Muller Touw gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen indien na het sluiten van de overeenkomst de koersen in haar nadele zijn gewijzigd.
3.Wijzigingen en monsters
3.1Chr. Muller Touw behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de constructie van de Goederen die zij
levert c.q. de materialen waarvan deze Goederen gemaakt zijn te wijzigen, echter niet dan na overleg met de
wederpartij.
3.2De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van Chr. Muller Touw niet bevoegd een bestelling of opdracht
te wijzigen dan wel te annuleren.
3.3Aan de wederpartij ter beschikking gestelde monsters en/of opgegeven maten, gewichten, kleurstellingen en/of
uitvoeringsdetails van de Goederen gelden slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de te leveren Goederen
daaraan behoeven te beantwoorden.
4.Levering
4.1Indien de netto-factuurwaarde van de levering meer dan Euro 500,-- bedraagt geschiedt de levering franco huis
van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bedraagt de netto-factuurwaarde minder dan Euro
500,--, dan vindt levering plaats af fabriek c.q. magazijn te Elst, tenzij anders overeengekomen.
4.2De opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Chr. Muller Touw is, nadat zij ingebreke gesteld is, gedurende de redelijke termijn voor de
nakoming niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn; de wederpartij ontleent
hieraan niet het recht de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten.
4.3Indien de Goederen niet binnen de opgegeven leveringstermijn door de wederpartij worden afgenomen of indien
Chr. Muller Touw deze Goederen door omstandigheden buiten haar wil en toedoen niet op tijd kan leveren, staan de
Goederen ter beschikking van de wederpartij, opgeslagen voor zijn rekening en risico. Chr. Muller Touw kan in dat
geval betaling verlangen als had de levering plaatsgevonden, onverlet het recht op volledige schadevergoeding.
4.4Chr. Muller Touw heeft het recht een order in gedeelten te leveren. De wederpartij moet (afroep)orders binnen de
overeengekomen termijn afnemen, bij gebreke waarvan Chr. Muller Touw gerechtigd is de bestelde Goederen ineens
te leveren waardoor het volledige bedrag van de order opeisbaar wordt, dan wel prijsverhogingen door te berekenen.
4.5Het ontvangstbewijs van de Goederen dat door de wederpartij is ondertekend of door de persoon die deze
vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
4.6Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2000 Elst, tenzij schriftelijk een der andere
Incoterms van de ICC, Edition 2000, is overeengekomen.
5Reclames
5.1Reclames moeten schriftelijk ingediend worden binnen 8 dagen na levering van de Goederen of in ieder geval
binnen 8 dagen nadat de gebreken door de wederpartij rederlijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld, met een
specificatie van de klachten, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt een en ander te hebben geaccepteerd en
het recht op garantie vervalt. Kleine verschillen in kleur, structuur, e.d. van de geleverde Goederen geven geen recht
op reclame.
5.2Reclames geven de wederpartij niet het recht betaling op te schorten. Evenmin is verrekening toegestaan.
5.3Gebreken in een deel van de geleverde Goederen geven de wederpartij niet het recht de gehele order te weigeren of
af te keuren.
5.4Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Chr. Muller Touw.
Zij dienen franco te geschieden. De teruggezonden Goederen moeten onbeschadigd zijn en in originele verpakking.
5.5Het recht op reclame vervalt indien de wederpartij de Goederen heeft gebruikt, ook als voor het gebruik is
gereclameerd.
6.Betaling/wanprestatie
6.1Chr. Muller Touw is gerechtigd iedere (deel)levering afzonderlijk te factureren. De wederpartij is verplicht de
factuur zonder korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, hetzij ten kantore van Chr.
Muller Touw, hetzij door storting op een door Chr. Muller Touw aan te wijzen bank- of postrekening, tenzij anders is
overeengekomen. Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor
rekening van de wederpartij.
6.2Chr. Muller Touw behoudt zich het recht voor betaling à contant bij aflevering, betaling vooraf, of zekerheidstelling
voor betaling te verlangen, onder rembours te leveren, dan wel anderszins afwijkende betalingscondities te stellen,
ongeacht of betaling à contant zal geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. Indien de
wederpartij hieraan niet voldoet heeft Chr. Muller Touw het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de
wederpartij aan de door Chr. Muller Touw gestelde verplichtingen heeft voldaan danwel de overeenkomst te
ontbinden.
6.3Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of anderszins niet aan zijn verplichtingen
voldoet is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen op de wederpartij, ongeacht of deze reeds
opeisbaar zijn, zijn dan terstond opeisbaar. Chr. Muller Touw heeft alsdan het recht verdere uitvoering van alle met
de wederpartij lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied of de overeenkomst ontbonden te
verklaren dan wel nakoming te vorderen, onverlet het recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding. Een
eventueel recht op garantie vervalt. Betaling door de wederpartij geschiedt zonder verrekening, opschorting of
korting, tenzij de wet deze mogelijkheid dwingendrechtelijk voorschrijft. Bestaande garantieaanspraken schorten de
betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
6.4Betaalt de wederpartij niet op het overeengekomen tijdstip, dan is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke
handelsrente per maand of gedeelte van een maand vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur tot aan de dag
der algehele voldoening. Daarnaast komen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, die
in deze worden gefixeerd en worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten voor rekening van de wederpartij.
6.5In geval van te late betaling komt een voor Chr. Muller Touw nadelig koersverschil voor rekening van de
wederpartij. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.
6.6Wanneer Chr. Muller Touw een cheque, postcheque, overschrijvingsorder of een ander hem bij wijze van betaling
aangeboden papier in ontvangst neemt, wordt dit uitsluitend door Chr. Muller Touw geaccepteerd onder voorbehoud

van tijdige bijschrijving van dit bedrag op de bankrekening van Chr. Muller Touw, bij gebreke waarvan alle gevolgen van
niet nakoming terstond intreden.
7.Eigendomsvoorbehoud/zekerheid
7.1Chr. Muller Touw behoudt zich het eigendom van de aan de wederpartij geleverde Goederen voor, totdat de door de
wederpartij verschuldigde prestatie is voldaan, de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding in geval van niet
nakoming door de afnemer is voldaan, alsmede totdat betaling van de ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten
werkzaamheden heeft plaatsgevonden. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Chr. Muller Touw te bewaren.
7.2De wederpartij is niet gerechtigd de Goederen waarop het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of te
verwerken buiten de normale uitoefening van zijn bedrijf, deze Goederen te verpanden, of op welke wijze dan ook inbreuk
te maken op het eigendomsrecht van Chr. Muller Touw door de vestiging van een beperkt zakelijk recht, behoudens
schriftelijke toestemming van Chr. Muller Touw.
7.3Mocht Chr. Muller Touw een of meer vorderingen op de afnemer bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren
Goederen, of ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van een vordering
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling die van de wederpartij wordt
ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen. Voorts strekt een betaling door de wederpartij ter afdoening
van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.4De wederpartij verbindt zich hiermede jegens Chr. Muller Touw alle vorderingen die de wederpartij heeft of zal krijgen
op afnemers van Goederen die door Chr. Muller Touw aan de wederpartij zijn geleverd alsmede alle vorderingen waarvoor
krachtens artikel 3:92 lid 2 BW geen eigendomsvoorbehoud kan worden gemaakt, aan Chr. Muller Touw in eerste pand te
geven, zulks tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Chr. Muller Touw nu of te eniger tijd uit welken hoofde
ook van de wederpartij te vorderen heeft.
Ter uitvoering van de in de vorige alinea genoemde verbintenis rust op de wederpartij, na aanvraag van Chr. Muller Touw,
de verplichting om schriftelijke opgave (pandlijst) te doen van alle vorderingen, zulks ter verpanding. De wederpartij is
verplicht in de pandlijst te verklaren dat hij bevoegd is tot het verpanden van de daarin opgenomen vorderingen en dat voor
zover in de pandlijst niet anders is vermeld, op deze vorderingen geen beslag is gelegd en geen ander pandrecht dan ten
behoeve van Chr. Muller Touw of een recht van vruchtgebruik rust. De inontvangstneming door Chr. Muller Touw van die
schriftelijke opgave geldt als aanvaarding der verpanding. De vestiging van de pandrechten geschiedt door middel van
registratie van de pandlijst.
7.5Indien de wederpartij de door Chr. Muller Touw geleverde Goederen bewerkt of verwerkt en door zaaksvorming of
anderszins de rechten van Chr. Muller Touw op de Goederen verloren gaan en deswege de eigendom van de Goederen op de
wederpartij is overgegaan vestigt Chr. Muller Touw reeds nu bij voorbaat een stil pandrecht op deze Goederen.
De wederpartij verplicht zich mee te werken aan de in artikel 3:237 bedoelde akte die vereist is om het hier bedoelde
pandrecht te vestigen. Chr. Muller Touw draagt zorg voor registratie van genoemde akte.
7.6In geval van overtreding van de leden 1 t/m 5 wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft
Chr. Muller Touw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding.
7.7Wanneer de wederpartij enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is
Chr. Muller Touw zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde Goederen terug te (doen) nemen. De wederpartij
verleent Chr. Muller Touw hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het
geleverde zich bevindt en verplicht zich alle medewerking te verschaffen. Alle kosten verband houdende met de Goederen
zijn voor rekening van de wederpartij.
7.8 De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de Goederen worden beheerst door
Nederlands recht, of ter keuze van Chr. Muller Touw, door het recht van het land van bestemming van de Goederen , met
dien verstande dat (i) het recht van het land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan Chr. Muller
Touw biedt dan het Nederlandse recht en (ii) de Goederen daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.
7.9 In geval van beslaglegging op de Goederen die eigendom zijn van Chr. Muller Touw is de wederpartij gehouden Chr.
Muller Touw onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en de beslaglegger mede te delen dat hij de Goederen onder
eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.
8.Emballage
Haspels en (andere) emballage worden niet teruggenomen c.q. gecrediteerd.
9.Garantie
9.1Chr. Muller Touw garandeert dat de Goederen op het tijdstip van levering geschikt zijn voor normaal gebruik daarvan.
Dit laat onverlet dat ex artikel 5 tijdig gereclameerd moet worden en dat artikel 10 (aansprakelijkheid) onverkort van
toepassing is.
9.2Indien Chr. Muller Touw erkent dat er sprake is van materiaal- of fabricagefouten of verborgen gebreken, heeft Chr.
Muller Touw de keuze om:
-ofwel deze gebreken gratis te herstellen;
-ofwel de koopprijs aan de wederpartij te restitueren;
-ofwel nieuwe Goederen te leveren.
9.3De garantie vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat
verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, indien sprake is van normale
slijtage, dan wel naar het oordeel van Chr. Muller Touw op onoordeelkundig wijze is behandeld of onderhouden.
9.4De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Chr. Muller Touw (zowel financieel als
anderszins) heeft voldaan.
10.Aansprakelijkheid
10.1Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Chr. Muller Touw of haar direct leidinggevenden, is Chr. Muller
Touw slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade aan Goederen tot maximaal het netto factuurbedrag betreffende
de Goederen waardoor de schade werd veroorzaakt .
10.2Chr. Muller Touw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten
en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is.
10.3De wederpartij vrijwaart Chr. Muller Touw tegen alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden op vergoeding van
geleden en nog te lijden schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van Chr. Muller Touw en waarvoor de wederpartij op
grond van de wet aansprakelijk kan worden gehouden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Chr.
Muller Touw .
10.4Chr. Muller Touw is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies,
gemaakte kosten en gemiste besparingen.
10.5Indien Chr. Muller Touw aan derden Goederen verkoopt (al dan niet na verwerking of bewerking) die in haar opdracht
geheel of gedeeltelijk vervaardigd en/of geleverd zijn door een ander, dan is de leverancier van Chr. Muller Touw
aansprakelijk voor schade die door Chr. Muller Touw en/of derden wordt geleden voor zover de oorzaak van de schade ligt in
de door de leverancier vervaardigde of geleverde Goederen. Chr. Muller Touw kan door aldus veroorzaakte schade niet door
de wederpartij aangesproken worden.
11.Overmacht
11.1In geval van overmacht is Chr. Muller Touw gerechtigd, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
hetzij de uitvoering van de verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
11.2Als overmacht wordt beschouwd omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Chr. Muller Touw, die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren en welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Chr. Muller Touw kan worden gevergd, zoals overheidsmaatregelen,
vertraging in de aanvoer, transportbelemmeringen, werkstakingen, gebrek aan voorraden/grondstoffen en/of
arbeidskrachten, etc.
12.Doorlevering
De wederpartij is gerechtigd de door Chr. Muller Touw geleverde Goederen door te verkopen en door te leveren aan derden
binnen het kader van haar normale bedrijfsuitoefening,. De wederpartij is verplicht om de Leverings voorwaarden van Chr.
Muller Touw onderdeel te doen zijn van de overeenkomsten met derden en verplicht zich tevens de formaliteiten van de
toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden in acht te nemen.
13.Ontbinding
Gehele of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst is voor partijen slechts mogelijk in de in deze Leveringsvoorwaarden
genoemde gevallen. Hiernaast heeft Chr. Muller Touw het recht tot onmiddellijke (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt
of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen er van
verliest, of in geval van stillegging of liquidatie van diens onderneming onverlet het recht van Chr. Muller Touw op

volledige schadevergoeding. Alle vorderingen van Chr. Muller Touw zijn dan terstond opeisbaar. Het bepaalde in
artikel 7.7 is van overeenkomstige toepassing.
14.Bevoegde rechter
14.1Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Leveringsvoorwaarden, dan wel van nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, met uitzondering van de in art. 14.2 bedoelde geschillen, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
14.2Geschillen tussen partijen inzake garantie als bedoeld in artikel 9 zullen bij wijze van bindend advies worden
beslist door een in onderling overleg aan te wijzen deskundige. De partij die op grond van dit lid een zaak aanhangig
wil maken, deelt dit schriftelijk mede aan de wederpartij. Worden partijen het binnen een maand na de dag van
verzending van voornoemd schrijven niet eens, dan kan de meest gerede partij de voorzitter van de Kamer van
Koophandel te Arnhem verzoeken een deskundige te benoemen.
15.Toepasselijk recht
Op deze Leveringsvoorwaarden en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag
16.Conversie
De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden leidt niet tot
nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden. Deze blijven
onverminderd van kracht. Chr. Muller Touw en de wederpartij komen overeen om een eventuele nietige of
vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk
overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.

