Algemene Voorwaarden van Bosscher International, gevestigd te
Papendrecht
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Definities
Leverancier: onder Leverancier wordt verstaan de heer Pieter
Daniël Bosscher h.o.d.n. Bosscher International, gevestigd te
(3356 LK) Papendrecht aan de Rosmolenweg 9 C, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 30183557.
Klant: de wederpartij, natuurlijke persoon of rechtspersoon die
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met
Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te
sluiten.
Consument: de wederpartij, natuurlijke persoon die niet handelt
in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Leverancier een
Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Leverancier en
de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter
uitvoering van die Overeenkomst.
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen
Leverancier en een Consument wordt gesloten in het kader van
een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met
het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand.
Order: Iedere opdracht van de Klant aan Leverancier tot levering
van producten, in welke vorm dan ook.
Producten: alle ter uitvoering van een tussen partijen gesloten
Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier
geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede, al dan niet
daarbij horende, door Leverancier te leveren diensten.
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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
Overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, tenzij door
partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing
door de Klant naar eigen algemene voorwaarden wordt door
Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Voordat de Overeenkomst gesloten wordt, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier voordat
de Overeenkomst wordt gesloten kenbaar maken op welke wijze
de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat deze op verzoek
van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden
toegezonden.
De Klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden
op alle met Leverancier te sluiten Overeenkomsten.
Waar in deze algemene voorwaarden over de Klant wordt
gesproken, wordt naast de Klant als bedoeld in artikel 1.2 van
deze algemene voorwaarden ook bedoeld de Consument zoals
bedoeld in artikel 1.3 van deze algemene voorwaarden. Indien
expliciet de definitie Consument wordt gebruikt, ziet die
bepaling expliciet op de Consument, omdat op dat punt
specifieke consumentenrechtelijke bepalingen gelden.
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Aanbod, totstandkoming en prijzen
Aanbiedingen van Leverancier in welke vorm dan ook zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Aanbiedingen van Leverancier zijn geldig voor de duur van 30
dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De opdrachtbevestiging van Leverancier is bindend voor de
omvang en de aard van de Overeenkomst. Kennelijke
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vergissingen of kennelijke fouten in een aanbieding binden
Leverancier niet.
Leverancier is slechts gebonden aan de aanbieding, indien de
Klant de aanbieding binnen de onder artikel 3.2 genoemde
geldigheidsduur heeft aanvaard.
De Overeenkomst komt tot stand doordat Leverancier de Order
van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel doordat Leverancier
uitvoering geeft aan de opdracht.
De op de aanbieding vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s,
exclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen
inbegrepen.
Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten
tussen Leverancier en een Consument, zijn de op de aanbieding
vermelde prijzen uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW.
Verzendkosten worden eveneens op de aanbieding vermeld.
Annulering
De Klant is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat
Leverancier met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen
mits hij de hierdoor voor Leverancier ontstane schade vergoedt.
Onder deze schade wordt begrepen de door Leverancier geleden
verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die
Leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder
die van ingekochte goederen, ingeroepen diensten en opslag.
Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten
tussen Leverancier en een Consument, heeft de Consument
gedurende een bedenktijd van 14 dagen nadat hij de
overeengekomen Producten heeft ontvangen het recht om de
Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van reden te
herroepen.
De Consument heeft uitdrukkelijk geen recht op herroeping van
de Overeenkomst op afstand, indien de gesloten Overeenkomst
de levering van Producten betreft die volgens specificaties van
de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de Consument.
De Consument die gebruik maakt van zijn recht om de
Overeenkomst op afstand te herroepen, is gehouden de
overeengekomen Producten zo spoedig mogelijk, althans binnen
14 dagen nadat hij heeft verklaard van zijn herroepingsrecht
gebruik te maken, aan Leverancier te retourneren. De
Consument draagt de kosten voor de terugzending van de
Producten.
Leverancier zal, indien de Consument binnen de bedenktijd
gebruikt maakt van zijn recht om de Overeenkomst op afstand te
herroepen, de betalingen van de Consument, inclusief eventuele
leveringskosten, binnen 14 dagen nadat de Consument heeft
verklaard van zijn herroepingsrecht gebruik te maken,
vergoeden.
Facturering en betaling
Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door
overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door
Leverancier opgegeven bankrekening.
Indien tussen Leverancier en de Klant enig geschil ontstaat over
de uitvoering van de Overeenkomst, is het de Klant uitdrukkelijk
niet toegestaan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de
Overeenkomst op te schorten. Enig beroep op verrekening door
de Klant is expliciet uitgesloten.
Indien de Klant niet tijdig voor betaling zorg draagt, verkeert de
Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een
schriftelijke ingebrekestelling vereist is. De Klant is vanaf het
moment dat hij in verzuim verkeert een contractuele rente
verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
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gerekend. Leverancier is daarnaast onverminderd gerechtigd om
de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten op de Klant te
verhalen,
daaronder
begrepen
advocatenen
deurwaarderskosten. De buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten worden gefixeerd op 15% van het opeisbare bedrag, met
een minimum van € 100,00.
Betalingen van de Klant strekken in de eerste plaats in mindering
op de verschuldigd geworden buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de contractuele
rente en ten laatste op de verschuldigde factuurbedragen,
waarbij steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt
verrekend.
Eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van Producten door Leverancier aan de Klant
geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de
Klant al hetgeen heeft gedaan waartoe hij uit hoofde van de
Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
Het is de Klant toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde Producten in het kader van diens normale
bedrijfsvoering aan derden te verkopen en over te dragen. De
Klant is gehouden om bij verkoop van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan een derde
eveneens een eigendomsvoorbehoud te bedingen, indien de
Klant nog niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst jegens Leverancier.
De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren.
Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
jegens Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst tekortschiet,
of hij Leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die
verplichtingen tekort zal schieten, is Leverancier gerechtigd de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te
nemen. De Klant is verplicht daaraan mee te werken.
Levering en risico
Leverancier is verplicht om zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst met gepaste zorgvuldigheid uit te voeren.
De Klant is bij de uitvoering van de Overeenkomst door
Leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs
nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Leverancier
mogelijk te maken.
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet
tijdige aflevering door Leverancier dient te Klant Leverancier
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
De overeengekomen Producten gelden als geleverd wanneer de
Producten voor verzending aan de Klant gereed zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Tot het moment van levering van de overeengekomen Producten
als bedoeld in artikel 7.4 zijn de overeengekomen Producten
voor rekening en risico van Leverancier. Vanaf het moment van
levering zijn de overeengekomen Producten voor rekening en
risico van de Klant.
De verzending van de overeengekomen Producten geschiedt
steeds voor rekening en risico van de Klant, ook indien levering
op kosten van Leverancier is overeengekomen.
Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten
tussen Leverancier en een Consument, zijn de overeengekomen
Producten in afwijking van het bepaalde onder artikel 7.5 voor
rekening en risico van de Consument vanaf het moment dat hij
de Producten heeft ontvangen.
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Ontbinding
Iedere tussen Leverancier en de Klant gesloten Overeenkomst
kan door Leverancier onmiddellijk en zonder nadere
ingebrekestelling worden ontbonden bij iedere tekortkoming van
de Klant in de nakoming van enige uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichting, onverminderd het recht van
Leverancier om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
Leverancier is voorts bevoegd de Overeenkomst met de Klant
zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien:
a)
de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, hij
zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij
surseance van betaling aanvraagt;
b)
de Klant zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk aan een
derde overdraagt;
c)
na het sluiten van de Overeenkomst aan Leverancier
omstandigheden ter kennis komen die hem goede
grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal
voldoen.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van de
Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst of uit andere hoofde, is beperkt
tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag
van het voor de Overeenkomst bedongen factuurbedrag,
exclusief BTW.
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
Leverancier, is Leverancier slechts gehouden tot vergoeding van
de door de Klant geleden, directe materiële schade. Hiertoe
behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, andere
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid van
derden, productieverlies, omzet- of winstderving of
waardevermindering of verlies van Producten.
Bevoegde rechter, toepasselijk recht en restbepaling
Partijen zullen alle geschillen die met een Overeenkomst tussen
Leverancier en de Klant verband houden in afwijking van de
wettelijke regels voor relatieve bevoegdheid van de burgerlijke
rechter, aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam
voorleggen.
Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten
tussen Leverancier en een Consument, zullen geschillen worden
voorgelegd aan de burgerlijke rechter die ingevolge de wettelijke
regels bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
Overeenkomsten tussen Leverancier en de Klant worden
uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd worden, tast dat de geldigheid van de
overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de
nietige of vernietigde bepaling vervangen door een geldige
bepaling die zo veel mogelijk dezelfde strekking heeft als de
bepaling in welke plaats deze komt.

