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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  

STADSMIJN ACHTERHOEK B.V. 
 

 

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFO 

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij 

Verkoper, zich verbindt tot het verkopen en leveren van Producten aan een (rechts)persoon, die zich verbindt 

daarvoor een prijs in geld te betalen.  

- Indien Koper eenmaal een Overeenkomst met Verkoper heeft gesloten onder de toepasselijkheid van deze 

algemene voorwaarden, zijn deze ook op iedere volgende Overeenkomst met Verkoper van toepassing, ook 

als bij het sluiten van de desbetreffende Overeenkomst een verwijzing daarnaar uitdrukkelijk niet heeft 

plaatsgevonden.  

- De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt op voorhand nadrukkelijk door 

Verkoper van de hand gewezen. 

 

ARTIKEL 2 DEFINITIES 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan: 

- Koper: betekent iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf die 

een Overeenkomst met Verkoper is aangegaan althans hiertoe voornemens is; 

- Opdrachtbevestiging: betekent een Schriftelijke bevestiging door Verkoper van de door Koper geplaatste 

bestelling; 

- Overeenkomst: betekent de Schriftelijke koopovereenkomst waarbij Verkoper zich verbindt een Product te 

leveren en Koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen; 

- Producten: betekent iedere roerende zaak die door Verkoper wordt aangeboden, verkocht en geleverd, 

waaronder uitdrukkelijk begrepen circulaire producten en materialen; 

- Schriftelijk: betekent op schrift, per e-mail, via de website van Verkoper of langs een andere tussen Koper en 

Verkoper overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen een redelijke 

termijn leesbaar kunnen worden gemaakt; 

- Verkoper: Stadsmijn Achterhoek B.V. of een van haar rechtsopvolgers. 

 

ARTIKEL 3 LEVERING EN RISICO 

- Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen door Verkoper te allen tijde worden 

herroepen, ook nadat het aanbod door Koper is aanvaard. 

- De Overeenkomst komt tot stand door een Schriftelijke Opdrachtbevestiging van Verkoper aan Koper. 

- Alle aanbiedingen, offertes en Opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op levering onder de leveringsconditie 

Af Fabriek (“EXW”), zoals bedoeld in de Incoterms 2020 op het adres Zuidgang 1a te Groenlo, tenzij in de 

Opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 

- Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn. De Koper 

kan de Overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst 

en/of betaling van de zaken weigeren; 

- Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de Verkoper niet worden teruggenomen. 

Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien 

zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de Verkoper wordt terug gezonden; 

- Geleverde producten kunnen niet worden geretourneerd. 

 

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

- Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper krachtens enige Overeenkomst 

geleverde Producten en nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten uit enige 

Overeenkomst geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die 

Verkoper tegen Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in één of meer van zijn 

verplichtingen uit de hiervoor bedoelde Overeenkomsten jegens Verkoper. 

 



 

  

     

 

   

ARTIKEL 5 GARANTIE EN RISICO 

- Door Verkoper aangeboden Producten kunnen in kwaliteit afwijken van nieuwe producten. De Koper is 

gehouden om geleverde Producten voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van 

(af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en 

afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval 

van recht 24 uur na (af)levering door Koper Schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld;  

- Door Verkoper aangeboden circulaire houten Producten worden met de grootste zorg gecontroleerd en 

opgewerkt voor toepassing in de bouwkringloop.  

o Ingenomen houten Producten worden visueel geïnspecteerd;  

o Als het vermoeden bestaat dat houten Producten levende organismen bevat die schadelijk zijn voor 

de kwaliteit van het hout worden deze zo goed als mogelijk gescheiden van de voor verkoop gereed 

te maken Producten; 

o Ingenomen houten balk- en plaatmateriaal kan bewerkt worden voordat circulaire houten balk- en 

plaatmateriaal voor verkoop gereed is. Aanwezigheid van restmetaal kan een gevolg zijn van vooraf 

bewerkt circulair houten balk- en plaatmateriaal. Koper zal met het verwerken van circulair houten 

balk- en plaatmateriaal altijd rekening met dit risico moeten houden en de werkwijze hierop 

aanpassen. Verkoper voldoet met het Schriftelijk aangeven daarvan in deze algemene voorwaarden 

van dit risico aan de wettelijke waarschuwingsplicht; 

o Vermelde maatvoering van houten Producten betreft netto maatvoering, met een marge van  

ca 3mm; 

o Houten balken cq houten Producten kunnen afwijkingen/ beschadigingen bevatten, waarbij een 

eventuele afwijking niet meer dan 15% van de vermelde maatvoering/ kopmaat bedraagt; 

- Koper is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de kwaliteit van de Producten en de toepassing 

waarvoor de Koper de Producten inzet c.q. gebruikt. Verkoper zal hierover ook niet kunnen adviseren; 

- Er wordt door Verkoper geen garantie gegeven op de aan Koper geleverde Producten. Verkoper verkoopt 

de Producten derhalve voetstoots aan Koper. Zodra Koper de bestelde artikelen na Opdrachtbevestiging 

geleverd heeft gekregen accepteert hij de kwalitatieve staat van de Producten. 

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID 

- Indien Verkoper uit welke hoofde dan ook aansprakelijk mocht zijn jegens Koper, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld; 

- Indien Koper ontdekt dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient hij dit uiterlijk 

binnen acht dagen na de inontvangstneming Schriftelijk aan Verkoper te melden. Bij overschrijding van deze 

termijn vervalt elke aanspraak van Koper jegens Verkoper ter zake van non-conformiteit. 

- Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper 

beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft; 

- De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn 

verzekeraar in voorkomend geval; 

- Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; 

- Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van 

de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de 

eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten 

beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 

voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden; 

- Door Verkoper aangeboden Producten zijn veelal voorzien van gebruikerssporen. De toestand wordt zo goed 

mogelijk en indicatief benoemd in de toelichting van het Product. Voor Opdrachtbevestiging geeft Verkoper 

de Koper altijd de gelegenheid de Producten te bezichtigen op de locatie zodat Koper zich kan vergewissen 

van eventuele onvolkomen in de aangeboden Producten. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade of 

onvolkomenheden, van welke aard ook, ontstaan doordat Koper uitsluitend op de toelichting van het Product 

de koop heeft bevestigd; 

- Verkoper is niet aansprakelijk voor schade of onvolkomenheden, van welke aard ook, ontstaan doordat 

Verkoper is uitgegaan voor, door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 

- Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, nalatigheid van de Koper in het onderhoud van de 

geleverde zaken, te hoge of te lage luchtvochtigheidspercentages in de ruimtes waarin de geleverde zaken 

zijn aangebracht en/of geleverd, verkleuring van de geleverde zaken als gevolg van inwerking van licht; 



 

  

     

 

   

- De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten 

aan opzet of grove schuld van Verkoper. 

 

ARTIKEL 7 VRIJWARING 

- De Koper vrijwaart de Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 

van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is; 

- Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden 

Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval 

verwacht mag worden. 

 

ARTIKEL 8 BETALING 

- De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dagtekening van de toegestuurde factuur; 

- De (deel)factuur wordt door Verkoper verstuurd naar de Koper nadat Koper Producten, zoals 

overeengekomen in de opdrachtbevestiging zijn geleverd; 

- Alle betalingen worden binnen de gestelde betalingstermijn en zonder aftrek of verrekening door de Koper 

gedaan. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Koper heeft niet het recht zich op opschorting te 

beroepen; 

- De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als Koper faillissement aanvraagt of in staat van 

faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, Koper wordt 

ontbonden of na het sluiten van de Overeenkomst aan Verkoper andere omstandigheden ter kennis komen 

die Verkoper goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan haar verplichtingen zal voldoen; 

- Voor een annulering, uitstel of andere wijziging door Koper van een eerder door Verkoper geaccepteerde 

levering is voorafgaand goedkeuring van de Verkoper vereist. 

 

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

- Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

- Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met 

Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement 

(Arnhem) waarin de vestigingsplaats van Verkoper is gesitueerd. 

 

 


