Gedeponeerd bij KvK Zuid Limburg op 18 oktober 2000
Ondernummer 14061933
Verkoopvoorwaarden Musketeer Metal Trade BV / MMT
1) Toepasbaarheid:
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door MMT te verrichten
aanbiedingen en door ons te sluiten verkoopovereenkomsten. Hiervan afwijkende voorwaarden
van de opdrachtgever/ koper zijn voor MMT allen dan voor die gedeelten bindend, voor zover
deze door MMT schriftelijk erkend of bevestigd worden;
2) Aanbiedingen:
Al onze aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds vrijblijvend. De door onze
vertegenwoordigers/medewerkers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend en onder verband
van onze bedingingen en voorwaarden na onze schriftelijke bevestiging;
3) Levertijd:
De levertijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aan genomen en bevestigd en
voorts alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvraag van de werkzaamheden zijn vervuld,
alle benodigde bescheiden en gegevens in ons bezit zijn en bovendien de eventuele
overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan. Ten aanzien van de levertijd wordt de levering
geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen ons bedrijf danwel het
bedrijf van een derde, alwaar de betreffende goederen zijn opgeslagen ter verlading, hebben
verlaten. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever/ koper nimmer het recht op
schade vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting
tegenover ons tenzij de levertijd onder boetebeding is aanvaard. Een eventueel schriftelijk
bedongen boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van
overmacht omschreven in art. 9 – Overmacht. In geval van overmacht als omschreven in art. 9 –
Overmacht, hebben wij het recht de goederen op later tijdstip na te leveren of zonder verplichting
tot schadeloosstelling het contract te ontbinden. In geval van afroepcontracten zijn wij bij
overschrijding van de afroeptermijnen door de opdrachtgever/koper gerechtigd, na afloop van
een aan te geven tijdsperiode het contract te ontbinden en/of schadevergoeding vanwege nietnakoming c.q. verlate nakoming te eisen. Doordat de opdrachtgever/koper de goederen niet in
ontvangst neemt, op het ogenblik dat deze ter beschikking worden gesteld door de verkoper,
mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgesteld voor de betalingen aan de levering
verbonden, niet uitstellen. In de opslag van de goederen zal dan worden voorzien door de
verkoper doch voor rekening van de opdrachtgever/koper. In geval dat de goederen door de
opdrachtgever/koper niet kunnen worden geïnspecteerd, kan zulks noch de verkoper, noch de
ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben;
4) Levering en transport:
De levering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de goederen ons bedrijf danwel het
bedrijf van een derde, alwaar de goederen zijn opgeslagen ter verlading, hebben verlaten.
Terstond bij levering gaat het risico voor alle schaden, welke aan of door de goederen mocht
ontstaan, over op de opdrachtgever/koper. Indien de opdrachtgever?
/koper dit verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de opdrachtgever/koper voor de
verzekering van de goederen. De goederen worden verzonden, ook bij franco levering, voor
rekening en risico van de opdrachtgever/koper, tenzij anders is bepaald. Op de opdrachtgever/
koper rust de verplichting de goederen af te nemen die hij besteld heeft. Tenzij de
opdrachtgever/koper een vervoersgelegenheid heeft aangewezen, kiezen wij de
vervoersgelegenheid naar eigen goeddunken, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.
De documenten die de levering begeleiden, vanwege reglementering en voorschriften van de
Europese Unie en/of de Nederlandse Overheid en die de materie betreffen, dienen door de
opdrachtgever/koper gehanteerd te worden met de plicht tot navolging van de hierbij geldende
procedures;
5) Kwaliteit en kwantiteit:
Er wordt door ons de handelsgebruikelijke kwaliteit van de diverse en betreffende producten
geleverd volgens de op het moment van onze orderbevestiging geldende specificatie inzake
vorm en chemische analyse. Indien voor door ons te leveren producten kwaliteitscontrole vereist
is, dan geschiedt deze op een door ons te bepalen plaats en tijd. Ingeval de opdrachtgever/
koper bij deze controle niet aanwezig is, zal de controle door ons worden uitgevoerd
overeenkomstig de overeengekomen aanwijzingen en voor rekening van de opdrachtgever/koper
en zal de kwaliteits- controle geacht worden te zijn aanvaard door de opdrachtgever/koper. Door
ons verstrekte gegevens, al of niet met onze offerte, in de vorm van folders, adviezen of
gebruiksvoorschriften, tekeningen of verzenddocumenten, vormen geen onderdeel van de
overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons is bepaald. Te aanzien van de te

leveren hoeveelheid zal ons een niet nader te gekwantificeerde doch voor de materie
handelsgebruikelijke tolerantie zowel naar boven als naar beneden zijn toegestaan. Het bij het
bedrijf van levering geregistreerde dan wel geconstateerde gewicht voor dan wel na het laden,
is bepalend voor de betaling, tenzij anders in de schriftelijke overeenkomst is bepaald;
6)Klachten/reclame:
Klachten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk kenbaar gemaakt
worden en wel zodanig dat aard en omvang duidelijk en eenduidig is en niet voor andere uitleg
vatbaar is. Tot een definitieve regeling en afhandeling van de klacht is het de opdrachtgever/
koper niet toegestaan de gereclameerde goederen te gebruiken danwel door te verkopen.
De verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt zich uitsluitend tot een kosteloze (her)levering
van klachten vrije goederen waarvan de kwaliteit overeenkomt met de voorwaarden en
specificaties van de orderbevestiging.
De verkoper blijft gevrijwaard van verdere aanspraken, in het bijzonder van aanspraak op
schadeloosstelling tengevolge van afwijkingen en gebreken aan de betreffende goederen en op
vereffening en compensatie van gevolgschade. Het feit dat opdrachtgever/koper ten aanzien
van enig punt jegens ons reclameert, ontslaat hem niet van de verplichtingen, die voor hen
voortvloeien ui de door ons gesloten overeenkomst. In ieder geval dient 80% van het
rekeningbedrag bij de overeen gekomen vervaldag van betaling betaald te worden. De
opdrachtgever/koper heeft niet het recht van verrekening en achterhouding tengevolge van
kenbaar gemaakte aanspraken op klachten bij geleverde prestaties en goederen of andere
tegenvorderingen, tenzij deze aanspraken door ons onbetwist en/of erkend zijn of rechtshalve
zijn vastgesteld;
7) Annulering:
In geval van annulering van de bestelling door de opdrachtgever/koper is hij en forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van de waarde van de bestelling;
8) Aansprakelijkheid en vrijwaring:
MMT is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van
schending van octrooien, merken, modellen, auteursrechten, vertegenwoordigings- en
leveringsrechten van derden als gevolg van gebruik van gegevens verstrekt door of vanwege de
opdrachtgever/koper. Mochten wij te dezer zake door derden aansprakelijk worden gesteld, dan
is opdrachtgever/koper verplicht ons voor een dergelijke schade te vrijwaren;
MMT is verder niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van
werkzaamheden of door de levering van goederen en/of zaken, waaraan, waarbij, of waarin deze
werkzaamheden en/of leveringen worden uitgevoerd, ongeacht of deze de eigendom zijn van
opdrachtgever/verkoper of derden. Mochten wij door derden te dezer zake aansprakelijk worden
gesteld, dan is opdrachtgever/koperverplicht ons voor een dergelijke schade te vrijwaren. De in
dit artikel door ons bedongen uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen,
bedingen wij eveneens voor en ten behoeve van alle personeelsleden van ons bedrijf, en ieder
ander welke door ons ter zake van leveranties, reparaties en andere werkzaamheden wordt
gebruikt, alsmede voor hen van wie wij de geleverde goederen en/of onderdelen en/of personeel
betrekken;
9) Overmacht:
In geval van overmacht zijn wij gemachtigd, te onzer keuze, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks
zonder rechtelijke tussenkomst en dit alles zonder dat wij om die reden tot enige
schadeloosstelling of schadevergoeding verplicht zijn. Onder overmacht om aan onze
verplichtingen te voldoen, geldt iedere vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden
toegerekend en die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of in zo
ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons
gevraagd kan worden. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog al dan niet
verklaard, revolutie, oproer, mobilisatie, overstroming, brand, werkstaking inbeslagneming,
embargo, verbod op deviezenoverdracht, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan
grondstoffen, beperking van energie gebruik in die in deze omstandigheden zich voordoen
buiten de wil van partijen, sabotage, ernstige verhoging van de invoerrechten, accijnzen en/of
belastingen en/of ander overheidsmaatregelen welke van ernstige invloed zijn op onze
bedrijfsvoering, in gebreke blijven van toeleveringsbedrijven, devaluatie en inflatie en andere
omstandigheden, welke de normale gang van zake in ons bedrijf beletten of in ernstige mate
belemmert;
10) Betaling en zekerheidsstelling:
Alle facturen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij contante betaling
of anders werd bedongen en wel het zij in contant geld op ons kantoor te Maastricht, hetzij door
overmaking per bankop één van op onze factuur vermelde bankrekeningen. Betaling per wissel
kan slechts geschieden nadat deze wijze van betaling uitdrukkelijk en schriftelijk is overeen

gekomen. Eventuele aan deze wijze van betaling verbonden kosten zijn geheel voor rekening
van de opdrachtgever/koper. Bij niet of niet volledige betaling van de factuur op de vervaldatum
is vanaf die datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling terstond rente
verschuldigd ten bedrage van 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag.
Daarenboven is zonder voorafgaande ingebrekestelling, een niet voor rechtelijke wijziging
forfaitaire vergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% over het openstaande factuurbedrag
met een minimumbedrag van Hfl.150,- als schadevergoeding. Alle kosten welke door ons zullen
worden gemaakt ter inning van onze vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
komen voor rekening van opdrachtgever/koper. Opdrachtgever/koper is verplicht in geval van
verschil over de verschuldigdheid van het in rekening gebrachte bedrag op ons eerste verlangen
het verschuldigde onder voorbehoud van rechten bij onze bank aan te duiden depot te
deponeren. Een dergelijk depot ontlast de opdrachtgever/koper niet van de bovenstaande
rentelast en forfaitaire schadevergoeding over het door de rechter toe te kennen aan ons toe
toekomende bedrag;
11) Financiële waarborgen:
Opdrachtgever/koper is verplicht zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van zijn
verplichting jegens ons, indien en zodra wij dit verlangen, ook wanner na het sluiten van de
overeenkomst de betaling van de prijs tengevolge van afnemend krediet van de opdrachtgever/
koper in het gedrang komt, of wanneer een betalingstermijn aanmerkelijk overschreden wordt.
Indien er beslag op geleverde goederen of eigendommen c.q. vorderingen van de
opdrachtgever/koper wordt gelegd, zal de opdrachtgever/koper eveneens verplicht zijn om
zekerheid te stellen. Deze garantie, welke nodig wordt geacht wordt voor de goede uitvoering
van verbintenissen, kan gevorderd worden zelfs na de levering van de goederen zonder dat
ingebrekestelling vereist is. Indien opdrachtgever/koper in deze in gebreke blijft, zijn wij niet
gehouden tot nakoming of verdere nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van onze
overeenkomsten, onverminderd ons recht op schadevergoeding;
12) Eigendom:
Zodra door ons goederen zijn geleverd aan opdrachtgever/koper en de prijs daarvan is nog niet
voldaan, verplicht de opdrachtgever/koper zich reeds nu en vooralsdan om de goederen op
eerste schriftelijke verzoek van de verkoper deze goederen zonder kosten aan de verkoper terug
te leveren, zonder aanspraak opeen dergelijke afwikkeling in die de verkoper een andere wijze
van afwikkeling verlangt;
13) Schadevergoeding/Bate:
De verkoper heeft zoals omschreven in artikel 12 het recht de geleverde goederen terug te
nemen, zonder tussenkomst van de rechter. Alsdan zal echter een niet voor rechtelijke wijziging
vatbare bate van 15% van de prijs met een minimum van Hfl.500,- door de opdrachtgever/koper
verschuldigd zijn. In voorkomend geval kan de verkoper deze schadevergoeding/bate –b.v.b.jegens de curator- kwijtschelden;
14) toepasbaar recht en bevoegdheid:
In alle gevallen van betwisting betreffende de in deze algemene voorwaarden bedoelde
overeenkomst tussen de opdrachtgever/koper en MMT, wordt het Nederlands toegepast en is,
behoudens hoger beroep, de rechter te Maastricht
bevoegd.

