ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
PKF B.V. GEVESTIGD TE HEINENOORD, Sluisendijk no. 8, ALSMEDE VAN PKF
PALLETS B.V., GEVESTIGD TE OUD-GASTEL, het Steeke no. 5, GEDEPONEERD
TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK TE BREDA OP 12 MAART 2008 ONDER
DEPOTNR. 14/2008.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die PKF doet, op alle
overeenkomsten die PKF sluit en op alle overeenkomsten die hier op gebaseerd zijn of
hiervan het gevolg zijn, waaronder mede begrepen de overeenkomst tot het verrichten
van diensten. De aanbieder/leverancier is PKF B.V. of PKF PALLETS B.V. en is de
gebruiker van deze voorwaarden. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of
verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper, ook als er (nog)
geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
1.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen gelden de algemene voorwaarden
van opdrachtgever of koper niet en worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3
Van deze voorwaarden kan niet dan uitsluitend met schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer/verkoper worden afgeweken.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1
Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.
2.2
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, afmetingen, tekeningen enz.
verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem
gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of
namens hem voorgeschreven materialen. Ten aanzien van afmetingen behoudt
opdrachtnemer zich kleine afwijkingen voor, die voortkomen uit de werking van en
verschillen in dikte van gezaagd hout, rek en krimp.
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2.3
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn bij levering in Nederland gebaseerd op
levering Franco vestigingsadres opdrachtgever. Bij aflevering buiten Nederland zijn de in
de aanbieding genoemde prijzen gebaseerd op levering af fabriek opdrachtnemer,
conform Incoterms 2000 (ex works). De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking
en (buiten Nederland) transport. Alle aanbiedingen en offertes die pallets en of kisten
betreffen, zijn gebaseerd op afname van tenminste 100 stuks. Voor kleinere partijen en
monsters gelden afwijkende prijzen, die in overleg tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer zullen worden vastgesteld.
2.4
Opdrachten en orders, waaronder orders door agenten, vertegenwoordigers,
tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, binden opdrachtnemer eerst nadat
deze schriftelijk door hem zijn bevestigd, onder toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden.
Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die
hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.
Artikel 3: Auteursrechten en overig intellectueel eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle
rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, etc. Deze gegevens en
de rechten daarop blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan
opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 4: Levering en levertijd, risico-overgang.
4.1
Levering in Nederland geschiedt Franco. Levering buiten Nederland vindt plaats af fabriek
opdrachtnemer, conform Incoterms 2000 (ex works), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de
inontvangstname door (de transporteur van) opdrachtgever bij opdrachtnemer, op welk
moment het risico van de zaak / de zaken overgaat danwel is overgegaan.
Ook in het geval wordt overeengekomen dat opdrachtnemer voor transport zorgdraagt,
gaat het risico bij het aannemen van de zaken door de transporteur over op de
opdrachtgever en is het risico van opslag, laden, transport en lossen voor opdrachtgever.

4.2
De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij de vaststelling van de levertijd gaat
opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden
die hem op dat moment bekend zijn.
4.3
De levertermijn gaat in zodra de opdracht voor uitvoering gereed is. Dat is het geval
zodra over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke
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gegevens, definitieve tekeningen, materialen enz. in het bezit van opdrachtnemer zijn
gesteld, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht overigens volledig is voldaan.
4.4
In het geval zich andere omstandigheden voordoen dan die welke opdrachtnemer bekend
waren toen hij de levertijd vaststelde, is opdrachtnemer gerechtigd de levertijd te
verlengen zolang als nodig is. Als de werkzaamheden niet (meer) in de planning van
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn
planning dit toelaat. In het geval van meerwerk of van opschorting van verplichtingen
door opdrachtnemer is opdrachtnemer eveneens gerechtigd de levertijd verlengen voor
zolang dit nodig is op de hiervoor vermelde wijze.
4.5
Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op ontbinding
of schadevergoeding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5: Prijsverhoging
Opdrachtnemer is gerechtigd een stijging in de prijsbepalende factoren die na de
opdrachtdatum en voor de leverdatum optreden door te berekenen aan opdrachtgever in
de hoofdsom of de laatste termijn. Daaronder zijn in elk geval, doch niet uitsluitend,
begrepen stijging van BTW of andere overheidsheffingen, aankoopprijzen, lonen etc,
alsmede kostenstijgingen als gevolg van overheidsmaatregelen die niet als normaal
ondernemersrisico zijn aan te merken.
Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
6.1
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als
hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten
waren of die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na
te komen.
6.2
Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren of buiten zijn
invloedssfeer liggen, worden onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan de
omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers en/of transporteurs van
opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen jegens opdrachtnemer,
oorlog, slecht weer, natuurrampen, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
6.3
In het geval er sprake is van omstandigheden zoals in dit artikel omschreven is
opdrachtnemer gerechtigd om de levertermijnen te verlengen met de duur van de
verhindering danwel de overeenkomst volledig of partieel, voor dat deel dat nog niet is
uitgevoerd, te annuleren of te ontbinden. Geen der partijen heeft in dat geval recht op
vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
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Artikel 7: afnameplicht opdrachtgever
7.1
Opdrachtgever is verplicht de in zijn opdracht geproduceerde zaken af te nemen.
7.2
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter
beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en
risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de
bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
7.3
Indien opdrachtgever met opdrachtnemer levering op afroep is overeengekomen, en
opdrachtgever zonder daartoe gerechtigd te zijn de zaken niet binnen de
overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van een overeengekomen
termijn niet binnen drie maanden na de gereedmelding, mag opdrachtnemer tot
annulering of ontbinding van de overeenkomst gesloten met opdrachtgever overgaan,
zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn of zal kunnen
worden en onverminderd het recht van opdrachtnemer om alle als gevolg daarvan
geleden of te lijden schade op opdrachtgever te verhalen, die gehouden is deze schade
aan opdrachtnemer te vergoeden.
Artikel 8: keuringsplicht, gebreken / tekortkomingen, reclamaties
8.1
Bij levering is opdrachtgever verplicht de zaken nauwgezet te keuren. Eventuele
gebreken, tekortkomingen of afwijkende aantallen dienen onmiddellijk, binnen 24 uur na
de levering, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, onder opgave van de aard
van het gebrek en het aantal zaken dat het betreft.
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet
binnen 24 uur nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs, bij nauwgezette
keuring, had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of redelijkerwijs niet te vermijden
afwijkingen, die voortkomen uit de werking van en verschillen in dikte van gezaagd hout,
rek en krimp, vormen geen gebrek en derhalve geen reden tot afkeur.
8.2
Indien sprake is van gebreken of tekortkomingen die tijdig zijn gemeld en die aan
opdrachtnemer toerekenbaar zijn, zal opdrachtnemer deze ongedaan maken door -naar
keuze van opdrachtnemer- voor herstel of vervanging van de desbetreffende zaken
zoveel mogelijk conform de opdracht zorg te dragen. Opdrachtnemer mag er ook voor
kiezen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij (een evenredig deel
van) de koopsom aan opdrachtgever zal worden gerestitueerd.
8.3
Toerekenbare tekortkomingen geven geen grond voor ontbinding, tenzij opdrachtnemer
er niet in slaagt deze binnen redelijke termijn ongedaan te maken. Alsdan is
opdrachtnemer tot ontbinding bevoegd indien en voor zover van hem redelijkerwijs de
instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
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Retourzendingen zijn slechts toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer, bij gebreke waarvan deze voor rekening en risico van opdrachtgever
komen, overeenkomstig art. 7.2.
Artikel 9: Prijzen en Betaling
9.1
Alle bedragen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is vermeld.
9.2
Betaling wordt gedaan op de door opdrachtnemer aangewezen rekening. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto binnen 30 dagen na
factuurdatum te geschieden.
9.3
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek
van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij
direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.
9.4
Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is
uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
9.5
De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a) een betalingstermijn is overschreden;
b) opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling of het eigen faillissement
aanvraagt, danwel een faillissementverzoek tegen opdrachtgever wordt ingediend;
c) beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d) de (vennootschap van de) opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
e) opdrachtgever, in het geval dit een natuurlijke persoon is, een verzoek doet te
worden toegelaten tot de WSNP, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
9.6
Wanneer
betaling
niet
heeft
plaatsgevonden
binnen
de
overeengekomen
betalingstermijn, is opdrachtgever zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is van
rechtswege in verzuim en direct de handelsrente ex art. 6:119a B.W. aan opdrachtnemer
verschuldigd. De handelsrente bedraagt de herfinancieringsrente van de ECB
vermeerderd met 7%punten per jaar, overeenkomstig art. 6:120 lid 2 B.W. Telkens na
afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd
met het over dat jaar verschuldigde rentebedrag.
9.7
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn
is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met
een minimum van Euro 250,=.
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De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000,=
15%
over het meerdere tot Euro 6.000,=
10%
over het meerdere tot Euro 15.000 ,=
8%
over het meerdere tot Euro 60.000 ,=
5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000,=
3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
9.8
Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud, zekerheid, pandrecht
10.1
Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a) tekortschiet of kennelijk tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit
deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b) voor verrichte of nog te verrichten leveringen uit zodanige overeenkomsten niet
betaalt of kennelijk niet zal betalen;
c) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
10.2
Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet verkopen of bezwaren. Indien de geleverde
zaken in de normale bedrijfsuitoefening zijn verkocht of overgedragen, is opdrachtgever
verplicht de vorderingen die hij in verband daarmee op enige derde(n) heeft of zal
verkrijgen, op eerste verzoek aan opdrachtnemer te verpanden en alle daartoe
noodzakelijke medewerking te verlenen.
10.3
Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde
zaken opeisen en terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer te allen tijde toe de
plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden en verplicht zich alle daartoe
noodzakelijke medewerking te verlenen.
10.4
Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of door natrekking, is opdrachtgever verplicht
de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
10.5
Indien opdrachtnemer een redelijke grond heeft om aan te nemen dat opdrachtgever
niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, is
opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling, betaling à contant of
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afdoende zekerheidstelling te verlangen alvorens tot (verdere) levering over te gaan.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft met het verschaffen van afdoende zekerheid aan
opdrachtnemer, heeft deze aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldaan door de
zaken tegen gelijktijdige betaling aan opdrachtgever aan te bieden.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor die schade van opdrachtgever waarvan deze heeft
aangetoond dat die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking
die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had
behoren te zijn, vermeerderd met het eigen risico.
Indien verzekering niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is, is de vergoeding van
de schade te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer in het kader van
de overeenkomst exclusief BTW aan opdrachtgever in rekening is gebracht en door
opdrachtgever aan de opdrachtnemer is betaald.
11.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor en niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst of
verminderde opbrengst;
b) andere gevolgschade;
c) schade veroorzaakt door onjuiste behandeling van de zaken door opdrachtgever, door
opzet of bewuste roekeloosheid, die van hulppersonen daaronder begrepen;
d) schade door of als gevolg van buitencontractuele aansprakelijkheid.
11.3
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit welken
hoofde dan ook, daaronder begrepen wegens productenaansprakelijkheid, als gevolg van
een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat
(mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
11.4
Onverminderd het in artikel 8 en het in de vorige leden bepaalde, vervallen alle
vorderingsrechten in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze vorderingsrechten.
Artikel 12: Non-conformiteit
12.1
Als bij keuring overeenkomstig art. 8 blijkt dat de geleverde zaken of de gebruikte
materialen (mits opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan) niet deugdelijk zijn, dan
moet de zaak of de zaken franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal
opdrachtnemer de keuze maken of hij:
 de zaak of de zaken herstelt;
 de zaak of de zaken vervangt;
 opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
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12.2
Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
12.3
Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op herstel c.q. vervanging nadat hij aan al
zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
12.4
a. Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn tot herstel van gebreken die het gevolg zijn
van:
 normale slijtage;
 onoordeelkundig gebruik;
 niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 onjuiste opslag;
 installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn tot herstel van gebreken aan geleverde
zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
Artikel 13: Ontbinding
Ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, tenzij
opdrachtnemer daarmede instemt. In dat geval wordt de overeenkomst met wederzijds
goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1
Op deze voorwaarden en op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn (verklaard) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2
Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.
14.3
Uitsluitend de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht en tenzij
opdrachtnemer er voor kiest de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
14.4
Partijen kunnen in onderling overleg een andere vorm van geschillenbeslechting,
bijvoorbeeld arbitrage of mediation, overeenkomen.
######################
Heinenoord en Oud-Gastel, 12 maart 2008
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