Energieweg 34 4906 CG Oosterhout
Postbox 288 4900 AG Oosterhout
Telephone +31(0)162 45 63 97
ABN AMRO Bank N.V.
IBAN: NL10 ABNA 0844 3812 09
BIC: ABNANL2A
CC Breda reg. no. 20094250 VAT no. NL8080.35.678.B01

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RR Holland B.V.
Energieweg 34, 4906 CG Oosterhout (NL)
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20094250
De algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
1. Algemeen
a. De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie, met uitzondering van servicecontracten.
b. Afwijkende voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd en zijn slechts van toepassing op de overeenkomst waarin of in verband
waarmee zij worden overeengekomen en niet op eventuele toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten of overige
rechtshandelingen.
c. De toepasselijkheid van Inkoopvoorwaarden van afnemers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij RR Holland B.V. de toepasselijkheid van dergelijke
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
d. Afnemer gaat automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen,
overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen met RR Holland B.V. Afnemer en RR Holland B.V. hoeven dit niet steeds (expliciet) opnieuw overeen te komen.
e. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en van
toepassing. RR Holland B.V. en afnemer zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
f. Indien RR Holland B.V. niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
RR Holland B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
g. Orders die al zijn aanvaard door RR Holland BV kunnen niet door de afnemer worden geannuleerd zonder de schriftelijke toestemming van RR Holland BV. In het geval
dat RR Holland BV de annulering van de bestelling accepteert, behoudt RR Holland BV het recht om de kosten en eventuele
uitgaven ten gevolge van de annulering te factureren aan de afnemer.
2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, wij zijn pas gebonden nadat wij de opdracht schriftelijk aan afnemer hebben bevestigd.
3. Documentatie
De in onze catalogi, prijslijsten, aanbiedingen, circulaires, afbeeldingen, tekeningen, schema’s en andere bescheiden vermelde gegevens met betrekking tot maten,
gewichten en andere hoedanigheden van onze producten zijn niet bindend. De auteursrechten op bedoelde bescheiden en op al datgene wat door ons wordt gepubliceerd
komen toe aan RR Holland B.V. Onze publicaties mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden ter hand
gesteld, of ter inzage worden gegeven.
4. Prijzen
Onze prijzen zijn vrijblijvend. Indien materiaalprijzen, lonen, sociale en/of andere overheidslasten, zoals invoerrechten en B.T.W., vrachten of assurantiepremies verhoging
ondergaan of een prijsstijging intreedt als gevolg van waardevermindering van de Nederlandse valuta nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, ook al geschiedt
dit ingevolge reeds bij de schriftelijke bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de aan ons verschuldigde prijs, met inachtneming van de eventueel ter
zake bestaande wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de aldus gewijzigde prijs indien hij niet
binnen acht (8) dagen na verzending door RR Holland B.V. van de mededeling van de prijswijziging, daartegen bij RR Holland B.V. schriftelijk heeft geprotesteerd.
5. Levering
Levering van onze producten geschiedt conform Incoterm Ex Works: transportkosten en -risico’s zijn voor afnemer. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen tussen RR Holland B.V. en afnemer. In afwijking van het voorgaande: indien de afnemer aan RR Holland B.V. verzoekt om het transport te regelen, dan
worden de producten op het account van RR Holland B.V. conform Incoterm DAP verstuurd aan afnemer. De kosten van verzending worden dan door RR Holland B.V. aan
afnemer in rekening gebracht op de verkooporder.
6. Verpakking
Wij behouden ons het recht voor verpakking tegen de kostprijs in rekening te brengen.
7. Leveringstijd
a. De opgegeven leveringstijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn
vervuld en de afnemer RR Holland B.V.de, naar het oordeel van RR Holland B.V., voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft
gesteld. Is een vooruitbetaling bedongen dan gaat de leveringstijd pas in als deze ontvangen is en aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan.
b. De goederen gelden ten aanzien van de leveringstijd als geleverd wanneer zij voor verzending aan de afnemer gereed staan.
c. Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nooit het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst, of niet nakomen
van enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Indien een fatale termijn is
overeengekomen, geeft overschrijding daarvan de wederpartij uitsluitend het recht tot ontbinding der overeenkomst.

8. Risico eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud
a. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van 7b, draagt de afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade welke aan of door deze
goederen, voor de afnemer of derden, mocht ontstaan.
b. Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in 7b, gaat het eigendom van deze goederen eerst op de afnemer over zodra al hetgeen ons ter zake van deze
goederen door de afnemer is verschuldigd, met inbegrip van eventuele renten en kosten, is voldaan.
c. Met betrekking tot onbetaalde rekeningen van afnemer zal worden aangenomen dat in het magazijn van cliënt aanwezige voorraden van door RR Holland B.V.
geleverde artikelen daarop betrekking hebben.
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d. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel, na successievelijk beschikbaar komen der goederen, in gedeelten uit te leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd per
factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
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9. Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij in, zowel voor de deugdelijkheid der door ons geleverde goederen als voor de kwaliteit van het
daarvoor door ons geleverde en gebruikte materiaal, in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 24
maanden na levering in de zin van 7b, zijn ontstaan, uitsluitend als gevolg van door ons ontworpen, doch ondeugdelijke constructie, gebrekkige afwerking of
gebruik van slecht materiaal, door ons kosteloos worden hersteld. Hiertoe dient de afneme de defecte goederen franco aan ons adres te retourneren.
Wij zijn dus nimmer verplicht eventuele schadegevallen ter plaatse te herstellen. Deze garantiebepalingen vervallen indien en zodra de koper en/of derden
werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
b. Indien wij het ter voldoening aan onze garantieverplichting geraden achten goederen of onderdelen door nieuwe te vervangen zullen wij deze kosteloos en franco,
doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen delen gelden, leveren. Goederen of onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen,
worden door levering hiervan weer ons eigendom en worden ons door de afnemer franco terug gezonden.
c. De garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen;
zij geldt ook niet voor lakwerk en chroom-werk, tenzij de beschadigingen daarvan het gevolg zijn van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.
Over uiterlijk zichtbare gebreken moet afnemer binnen 8 dagen nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen reclameren, bij gebreke waarvan onze
garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt.
e. Het beweerdelijk niet-nakomen van onze garantieverplichting ontheft de afnemer niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons
gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
f.

Wij zijn tot geen enkele garantie - hoe dan ook genaamd - gehouden indien de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor
hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

g. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de garantieverplichting hierboven omschreven. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, direct of
indirect veroorzaakt door de werking of niet-werking van het door ons geleverde of bewerkte goed, of door in onze dienst zijnde personeel toegebracht aan
goederen en/of personen - welke of wie ook. De koper is gehouden ons tegen alle vorderingen van derden ter zake van zodanige kosten, schaden en interesten te
vrijwaren, tenzij deze schade toerekenbaar is aan opzet of grove schuld van RR Holland B.V. zelf.
h. Indien door bijvoorbeeld in- en/of uitvoerverboden, stakingen of andere niet te voorziene omstandigheden de garantieverplichtingen niet kunnen worden
nagekomen worden deze opgeschort.
i.

De hierboven genoemde garantiebepalingen zijn alleen geldig voor producten van Reggiana Riduttori. Voor andere producten gelden de garantiebepalingen van
de fabrikanten van deze producten.

10. Betaling
a. Betaling moet geschieden binnen 30 dagen na levering van de goederen of diensten. Het is de koper niet toegestaan enig bedrag met het door hem verschuldigde
in compensatie te brengen.
b. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door ons in te winnen informatie de voldoende
kredietwaardigheid van de koper blijkt.
c. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een bestelling geheel of gedeeltelijk in uitvoering hebben genomen, alvorens verder te leveren, van de koper te
eisen dat hij te onzen genoegen zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum, zonder dat in gebreke stelling vereist is, gehouden een rente te betalen van
1% per maand over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die RR Holland B.V. moet maken ter inning van het door
de wederpartij verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minimaal 15% van de vordering te bedragen.
RR Holland B.V. is voorts, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, gerechtigd, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
e. In afwijking van het gestelde sub 10a, zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen uitsluitend tegen vooruitbetaling, contante
betaling of onder rembours te leveren, zo nodig in afwijking van eventueel tevoren gemaakte afspraken.
11. Arbitrage
Alle geschillen, daaronder begrepen de geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mocht ontstaan naar
aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van
partijen om beslissingen van de President der Arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding uit te lokken, te onzer keuze worden onderworpen, hetzij aan de
bevoegde rechter te Breda, hetzij aan de Nederlandse rechter die volgens de wettelijke bepalingen bevoegd is, hetzij aan een scheidsgerecht, te benoemen en recht
doende overeenkomstig de Statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel te ‘s-Gravenhage.
12. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen RR Holland en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Reclames
De wederpartij dient reclames betreffende afgeleverde zaken en verrichte diensten binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk aan RR Holland op te geven.

15. Ethische code
RR Holland heeft de Code of Ethics voorwaarden van de Interpump Group overgenomen. Dit is een apart document naast deze algemene voorwaarden, doch maakt
integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. Dit document kan teruggevonden worden op www.rrholland.nl/download .
16. Wijziging voorwaarden
RR Holland B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
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14. Privacy
Voor zover RR Holland B.V. bij het uitvoeren van de overeenkomst met afnemer persoonsgegevens verwerkt van en in opdracht van afnemer, heeft te gelden dat
de privacy verklaring van RR Holland B.V. van toepassing is. Dit is een apart document naast deze algemene voorwaarden, doch maakt integraal deel uit van deze
algemene voorwaarden. Dit document kan teruggevonden worden op www.rrholland.nl/download .
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