
Leveringsvoorwaarden.
Leveringen vanaf een netto factuurwaarde van EUR 200,00 excl. BTW zijn franco huis. Voor kleinere zendingen berekenen wij een bijdrage in de 
vrachtkosten van € 15,00. Voor expressezendingen wordt € 15,00 behandelingskosten in rekening gebracht. De expressevracht komt voor rekening 
van koper. Alle prijzen zijn exclusief BTW in EURO’s. Deze uitgave vervangt alle voorgaande edities. Prijswijzigingen en technische wijzigingen en/of 
eventuele drukfouten zijn voorbehouden. Prijzen van niet in de prijslijst vermelde artikelen worden op aanvraag verstrekt. Alle offertes, leveringen 
en betalingen geschieden volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, waarvan op aanvraag een exemplaar wordt verstrekt 
 ‘Uittreksel algemene verkoopvoorwaarden’ van Huygmetaal B.V.

Algemeen.
Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons af te sluiten verkoopovereenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met  uitsluiting 
van alle voorwaarden door kopers of anderen op hun briefpapier, opdracht- en leveringsformulieren, nota’s, enz. gesteld en/of gedeponeerd. 
Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper deze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden en mondelinge 
overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer deze door Huygmetaal B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Onverminderd de toepasselijkheidvan 
de onderhavige algemene voorwaarden bepaald alleen de op ons papier gestelde order de inhoud van de overeenkomst van koop en verkoop. 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijft de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uit maken voor het overige 
zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel 
mogelijk benaderd.

Prijzen en aanbiedingen.
Alle afgegeven prijzen en condities zijn vrijblijvend, ook die welke in ons prijsoverzicht staan. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst 
wijzigingen optreden in de kostprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of andere prijsbepalende factoren 
zijn wij gerechtigd deze te wijzigen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak, zonder dat de koper bevoegd zal zijn de  overeenkomst 
te ontbinden. Aanbiedingen voor speciale producties gelden uitsluitend voor de aangeboden hoeveelheden. Bij bestelling van geringere 
 hoeveelheden wordt de prijs dienovereenkomstig aangepast. Tevens behouden wij ons het recht van meer- of minder levering voor tot een 
 maximum van 10%. Opdrachten voor speciale producties kunnen niet worden geannuleerd en de goederen kunnen na levering niet worden 
 geretourneerd en/of geruild.

Leveringen.
Levering geschiedt af magazijn. Alle zaken, ook die welke franco bedrijf/koper verkocht zijn, reizen voor risico van koper. De opgegeven levertijden 
gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen nemen wij ten aanzien van de levertijd geen enkele aansprakelijkheid 
op ons en geeft niet tijdige levering koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch tot weigering van ontvangst cq. van betaling van 
de goederen noch op enigerlei schadevergoeding.

Eigendom.
Zolang de koopsom niet volledig is betaald, blijven de goederen ons eigendom. Zonder voorafgaande ingebrekestelling zijn wij gerechtigd de 
zaken terug te nemen indien de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, onverminderd onze wettelijke bevoegdheden. Ons 
recht van terugneming ontstaat enkel door het verloop van de overeengekomen betalingstermijn; ook dan, indien zich omstandigheden kunnen 
voordoen waaruit wij redelijkerwijs kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de 
 betalingstermijn nog niet verstreken is.

Betaling.
Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of beroep op enige compensatie. De koper is een 
rente van 1% per maand verschuldigd over elk factuurbedrag, dat niet op de vervaldatum is voldaan. Bij niet betaling van enige factuur op de 
 vervaldatum zijn onmiddellijk opeisbaar alle bedragen krachtens enige andere factuur. Huygmetaal B.V. zal alsdan van de koper mogen vorderen 
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door de niet tijdige betaling van de koper worden veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten 
zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin Huygmetaal B.V. zich voor invordering de hulp van een derde heeft verzekerd; deze kosten 
 bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 100,00 Huygmetaal B.V. is niet gehouden aan te tonen dat zij deze kosten heeft 
gemaakt. Indien Huygmetaal B.V. het faillissement van de koper aanvraagt, is de koper ook bij betaling van de hoofdsom voor de aanvrage bij de 
rechtbank in behandeling is genomen verplicht de kosten van de faillissementsaanvraag te voldoen.

Reclamatie en garantie.
Reclamatie betreffende leveringen moeten door de koper schriftelijk aan ons zijn gedaan en binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen 
in ons bezit zijn. Nimmer zal enige aansprakelijkheid aanvaardt worden voor schade, waaronder o.a. bedrijfsschade of persoonlijke  ongevallen 
verband houdende met door ons geleverde of gerepareerde materialen/gereedschappen. Alle machines worden geleverd met de op dat 
 moment  geldende fabrieksgarantie. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de machine/ gereedschappen onjuist worden gebruikt. Indien 
een  reclamatie door ons al gegrond wordt erkend, zullen wij onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding, het geleverde vervangen of 
 herstellen, dan wel ten hoogste de factuurwaarde terugbetalen. 

Retourzending.
Toestemming tot het retourneren moet door ons schriftelijk gegeven zijn. Indien ons zonder voorafgaande toestemming goederen toch worden 
 retour gezonden, zullen wij deze na aankomst aan de afzender retourneren. Toestemming tot retournering wordt alleen verleend indien de 
goederen volkomen nieuw zijn, in originele verpakking en voorkomen in ons meest recente verkoopprogramma. Eventuele creditering vindt plaats 
tegen de geldende voorwarden. Een zeker bedrag voor retour- en behandelingskosten wordt in rekening gebracht met een minimum van 10% van 
de factuurwaarde. 

Aansprakelijkheid.
Wij zijn –behoudens een beroep op garantie- op geen enkele wijze aansprakelijk en in het bijzonder niet voor de geschiktheid van de geleverde 
zaken voor een door de koper genoemd gebruiksdoel resp. voor een bepaalde toepassing, werkwijze of een ver- of bewerking en ook niet voor 
door Huygmetaal B.V. gegeven adviezen of demonstraties. Mitsdien zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van schade.v

Overmacht.
Indien Huygmetaal B.V. door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is de overeenkomst naar behoren uit te voeren geeft dit 
geen enkel recht op schadevergoeding voor de koper.

Geschillen.
Alle overeenkomsten van koop en verkoop waarvan deze voorwaarden deel uitmaken zijn onderworpen aan het Nederlands recht.


