Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Compose B.V.
1. Algemeen
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen, correspondentie en elke met ons afgesloten overeenkomst. Inkoop- of andere
voorwaarden van derden zijn expliciet uitgesloten. Afwijkende voorwaarden zijn bindend indien
deze vooraf door Compose BV, hierna te noemen “ons”, schriftelijk zijn bevestigd.
2. Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, zijn geheel vrijblijvend en zijn
geldig tot 30 dagen na dagtekening. De overeenkomst tussen ons en koper komt eerst tot stand
door onze schriftelijke aanvaarding.
2.2 Wanneer tussen ons en koper een overeenkomst tot stand komt doordat koper een door ons
uitgebrachte offerte tijdig aanvaardt, wordt deze overeenkomst uitsluitend bepaald door de tekst
van die offerte.
2.3 Wijziging op een éénmaal tot stand gekomen overeenkomst is slechts van kracht, zodra en
voor zover deze door ons schriftelijk is bevestigd.
3. Gewichten en afmetingen
De door ons, bij het uitbrengen van aanbiedingen, verstrekte opgaven van maten en bruto- resp.
netto gewichten van de eenheden waarin producten worden geleverd, gelden slechts bij
benadering. Afbeeldingen, in de ruimst denkbare zin genomen, hebben eveneens een indicatieve
betekenis. Een bindend karakter kan slechts blijken uit onze uitdrukkelijke verklaring.
4. Prijzen
4.1 Prijzen zijn in Euro’s, exclusief belastingen en heffingen. De prijzen zijn onderhevig aan
prijswijzigingen tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen een periode van drie maanden na het
uitbrengen van de aanbieding en de koper de opdracht heeft verstrekt; tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is bepaald binnen
deze periode.
4.2 Voor orders met een totale orderwaarde minder dan € 250,00 exclusief BTW zullen wij order- en
verzendkosten in rekening brengen, volgens de ten tijde van de
acceptatie van de order daartoe bij ons geldende regeling.
4.3 Kosten voor de verzekering tijdens het transport worden aan koper in rekening
gebracht en afzonderlijk op de nota vermeld.
4.4 Tenzij anders is overeengekomen behoort het uitvoeren van tests, metingen of andere
beoordelingen van kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht.
5. Levering
De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden
naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn
niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de leverancier in overleg treden met de
afnemer. Opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen.
6. Reclames
6.1 Reclames op facturen kunnen uitsluitend schriftelijk en binnen 8 dagen na
factuurdatum worden ingediend.
6.2 Reclames geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten, tenzij zulks geschiedt
met onze schriftelijke toestemming.
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6.3 Reclames op leveringen kunnen uitsluitend schriftelijk en binnen 8 dagen na leveringsdatum
worden ingediend en alleen indien de zaken zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
Bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de levering volledig te hebben aanvaard.
6.4 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen, zijn geen grond
voor reclames. Hieronder vallen ook geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking.
6.5 Ingeval van een door ons geaccepteerde reclame mogen wij andermaal leveren
overeenkomstig de order.
7. Betaling
7.1 Alle betalingen moeten, zonder inhouding of korting, op een door ons aan te wijzen bank- of
girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum zijn voldaan, tenzij anders is bedongen. Bij niet
tijdige betaling is de koper derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
7.2 Omstandigheden die ons na het afsluiten van de overeenkomst met koper bekend worden en die
naar onze mening de kredietwaardigheid van de koper ongunstig beïnvloeden zullen de
vordering op koper terstond opeisbaar doen zijn en zullen wij gerechtigd zijn terstond tot
invordering over te gaan dan wel tot toepassing van het bepaalde in artikel 7, derde lid.
7.3 Indien wij dit verlangen is koper te allen tijde verplicht de koopprijs geheel of gedeeltelijk vooruit
te betalen dan wel een naar onze mening voldoende deugdelijke zekerheid te verstrekken voor
de nakoming van zijn verplichting jegens ons.
7.4 Blijft de koper met enige betaling of met enige andere op hem tegenover de leverancier rustende
verplichting in gebreke, hetgeen onder andere het geval zal zijn door het enkele verloop van de
termijn binnen welke de koper had moeten betalen,
dan zijn wij gerechtigd alle leveranties, onverschillig uit welk contract met koper zij
voortvloeien, te staken en de betrokken contracten, zonder tussenkomst van de rechter te
ontbinden. Een en ander onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding en
onverminderd ons recht op het materiaal dat krachtens het bepaalde nog onder zijn
eigendom is, terstond van koper terug te nemen.
7.5 Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is koper, zonder dat er een sommatie of
ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen
van ons direct en volledig opeisbaar.
7.6 Koper is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een kortingsrente
verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
7.7 Indien wij door het verzuim van koper genoodzaakt zijn om onze vordering ter incasso uit
handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals
administratiekosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen de
kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van koper. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven
bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00.
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8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Wij blijven eigenaar van de door ons geleverde zaken tot het moment waarop koper aan alle
verplichtingen jegens ons terzake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft
voldaan. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door ons geleverde zaken gescheiden van andere
zaken en duidelijk geïdentificeerd als ons eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en
verzekerd te houden.
8.2 Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens ons niet nakomt, dan
wel indien er gegronde vrees bestaat dat voornoemde verplichtingen niet na zal komen, zijn wij
zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot ons te nemen, waar deze
zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van koper worden
gebracht.
8.3 Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de
betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos
pandrecht te vestigen.
8.4 Mocht koper desalniettemin overgaan tot doorverkoop, dan worden wij
rechthebbende op de koopprijs van de zaken, terwijl koper zich verplicht om op onze eerste
aanmaning medewerking te verlenen aan een akte van cessie, waarbij koper zijn vordering op
zijn afnemer cedeert aan de verkoper en wel tot het bedrag van door de koper aan ons
verschuldigde kostprijs.
8.5 Indien wij geen beroep kunnen doen op zijn eigendomsbehoud, is koper verplicht de nieuw
gevormde zaken aan ons te verpanden en in dat kader de nodige handelingen daartoe te
verrichten.
9. Aansprakelijkheid en garantie
9.1 Aanspraken op garantie zijn ter onze beoordeling. Voor al het door ons geleverde geldt de
standaard fabrieksgarantie. Voorzover niet anders uit deze voorwaarden voortvloeit geldt de
garantie gedurende drie maanden na aflevering.
9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die
het gevolg zijn of kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de
ongeschiktheid voor het doel waarvoor afnemer de goederen heeft gekocht, van door
ons geleverde goederen. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor eventuele
tekortkomingen als gevolg van overmacht.
9.3 Wij staan in voor deugdelijkheid van het geleverde dan wel de door ons verrichte
bewerkingen, alsmede voor de kwaliteit, met dien verstaande dat onze aansprakelijkheid te dien
zake uitsluitend zal bestaan in een verplichting tot de vervanging dan wel herstel, mits voldoen
aan het gestelde onder lid 1 van dit artikel en behoudens dwingendrechtelijk
aansprakelijkheidregelingen en de gevallen waarin voor ons aansprakelijkheden een verzekering
is afgesloten.
9.4 Onze aansprakelijkheid ter zake van gebrekkige bewerkingen is beperkt tot het bedrag
waarvoor wij die bewerkingen hebben aangenomen, dit behoudens opzet,
grove schuld of onachtzaamheid van ons en behoudens de gevallen waarin voor onze
aansprakelijkheden een verzekering is afgesloten.
9.5 Zaken of onderdelen daarvan die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen,
worden ons eigendom.
9.6 Wij kunnen als voorwaarde voor de nakoming van onze garantieverplichtingen verlangen, dat het
voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan een door ons opgegeven adres wordt
verzonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud gegeven wordt. Bovengenoemde
garantievoorwaarden gelden ook voor fouten in computerprogramma’s.
9.7 De garantieverplichting vervalt, indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparatie aan
het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan
normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of, buiten verantwoordelijkheid van de
leverancier, op, naar zijn oordeel, onoordeelkundig is behandeld of onderhouden.
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10. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
Bij een niet aan ons toerekenbare tekortkoming zal de uitvoering van de overeenkomst
worden opgeschort dan wel indien een dergelijke opschorting een jaar heeft geduurd, de
overeenkomst bij aangetekende brief kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de
verplichtingen uit de overeenkomst een einde zonder dat de partijen schadevergoeding of
enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door ons zal
de koper een
redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.
11. Ontbinding
Mocht de koper één van zijn verplichtingen jegens ons niet nakomen, hetzij surseance van
betaling aanvragen, hetzij in staat van faillissement geraken, dan hebben wij het recht zonder
dat andere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, alle met de betrokken koper
gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere hem toekomende
wettelijke rechten.
12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op al onze overeenkomsten en op deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks stelt. In het geval van een
geschil is de kantonrechter dan wel de arrondissementsrechtbank in Den Bosch bevoegd.
12.3 Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
12.4 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige
bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over een nietige bepaling overleg plegen
teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van
deze overeenkomst behouden blijft.
12.5 Koper mag niet zonder onze schriftelijke toestemming rechten en verplichtingen,
welke voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden overdragen.
12.6 Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden gelden onder voorbehoud van
zetfouten en wijzigingen.
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