
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HERSTACO B.V.

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten

aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar andere algemene voorwaarden
door opdrachtgevers (ongeacht of het eigen voorwaarden zijn of die van een derde) in elk stadium van de
totstandkoming van de overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig
met schriftelijke inkoop, aanbestedings- of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben onze
voorwaarden voorrang, behoudens in het geval en voor zover de voorwaarden van opdrachtgever door ons
uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“Opdrachtgever” iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten van ons afneemt

of aan wie wij aanbiedingen doen;
“wij” c.q. “ons” Herstaco BV, die opdracht heeft gekregen van opdrachtgever c.q.

een overeenkomst met laatstgenoemde heeft gesloten, dan wel
degene, die in zijn aanbieding naar deze algemene voorwaarden
verwijst;

“producten” alle zaken, die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle
resultaten van dienstverlening door ons, zoals aanneming van werk,
montage, installatie, advies, laswerkzaamheden etc.

Artikel 2 - aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn gedurende 30 dagen na datum van de aanbieding of opgave

geldig, maar zijn steeds vrijblijvend. Gedurende twee werkdagen (zijnde niet zaterdagen, zondagen of
algemeen erkende feestdagen) na ontvangst van de acceptatie van de opdrachtgever kunnen wij het aanbod
herroepen.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover wij een opdracht van opdrachtgever
schriftelijk hebben aanvaard of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor
de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke
opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.

3. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is
gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers of andere ondergeschikten van ons binden
ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen
1. De overeengekomen prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af opslagterrein, dus exclusief bijvoorbeeld
vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of
belastingen dan wel andere heffingen en kosten. Deze eventuele kosten komen voor rekening van
opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst conform art. 2 lid 2 de prijzen van materialen,
hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging
ondergaan voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te
verhogen.

Artikel 4 - Levertijd
1. De opgegeven levertijden zijn indicatief en steeds vrijblijvend en zijn niet aan te merken als een fatale

termijn.
2. De levertijd (voor zover uitgedrukt in een termijn) begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke

opdrachtacceptatie. Indien door ons (deel)betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertermijn
eerst te lopen op het moment waarop wij deze (deel)betaling hebben ontvangen.

Artikel 5 - Overmacht
1. Wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor (de gevolgen van) niet of niet-tijdige nakoming van onze

verplichtingen tengevolge van overmacht. In geval van overmacht zullen wij gerechtigd zijn ofwel de
overeengekomen levertermijn te verlengen met de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst
respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden, zonder dat wij alsdan enige



schadevergoeding verschuldigd zijn. Wij zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een
overmachtstoestand op de hoogte stellen.

2. Als overmacht zal in elk geval gelden oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand,
kernramp of defecten aan een kerncentrale, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen
in de levering van energie zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, dan wel gedurende de opslag of gedurende transport,
ongeacht of dit in eigen beheer of door derden geschiedt, en voorts elke van onze wil onafhankelijke
omstandigheid, waardoor nakoming van onze verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet van ons kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

3. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten. Indien de overmachtstoestand 3 maanden heeft
geduurd hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding. Het recht van ons om de
overeenkomst te ontbinden bestaat tevens, indien de prestatie geheel of redelijkerwijs onmogelijk geworden
is.

Artikel 6 - Aflevering
1. Nadat de betreffende producten ons terrein hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk

hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd
het bepaalde bij artikel 8. Plaats van aflevering is ons opslagterrein, dan wel bij franco levering de losplaats
zoals vermeld op de vrachtbrief. In geval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen
op zichzelf als afgeleverd.

2. Indien materialen, die voor aflevering gereed zijn, door oorzaken buiten onze risicosfeer niet naar de plaats
van bestemming kunnen worden vervoerd, hebben wij het recht deze voor rekening en risico van de
opdrachtgever op te slaan (en indien nodig te lossen) en hiervoor betaling te verlangen, naar onze keuze op
ons opslagterrein of een geschikte locatie zo dicht mogelijk bij de losplaats zoals vermeld op de vrachtbrief.

Artikel 7 - Risico
1. Het risico van de producten gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van art. 6.
2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal

opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Voor de schade, die daardoor ontstaat, is de
opdrachtgever aansprakelijk. Wij zijn alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de
opdrachtgever op te slaan of deze, indien opdrachtgever niet binnen één week na daaraan door ons herinnerd
te zijn alsnog zijn verplichtingen volledig nakomt, aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de
koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd
met de netto-opbrengst van de verkoop aan de wederpartij.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Wij blijven eigenaar van alle door ons geleverde zaken tot het moment dat de opdrachtgever aan al haar

verplichtingen jegens ons terzake de betreffende, de vorige en de volgende transacties heeft voldaan. Tot dat
tijdstip is de opdrachtgever gehouden de door ons geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk
geïdentificeerd als zijnde ons eigendom te bewaren, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

2. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens ons niet nakomt, danwel
indien er gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever de voornoemde verplichtingen niet na zal komen, zijn wij
zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot ons te nemen, waar deze zich ook mogen
bevinden. De kosten van de terugname zullen ten laste van de opdrachtgever worden gebracht.

3. De opdrachtgever is, zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken
te vervreemden, te bezwaren dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

4. Indien wij geen beroep kunnen doen op ons eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn verminkt,
vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan ons te verpanden en
daartoe de nodige handelingen te verrichten.

5. Iedere betaling die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die
vorderingen, die wij op opdrachtgever hebben ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin
van lid 1 van dit artikel (meer) geldt. Het eigendomsvoorbehoud vervalt niet indien wij afstand doen van
enige vordering op de opdrachtgever.

6. Indien de geleverde zaken vervoerd worden naar een land waarin het voorgaande eigendomsvoorbehoud niet
erkend wordt, verleent opdrachtgever op eigen kosten een pandrecht en/of een zekerheidsbelang (security
interest) of gelijke rechten op de geleverde goederen naar plaatselijk recht.



Artikel 9 - Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd naar onze keuze

contant bij de aflevering, dan wel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig het gestelde in art. 6.
2. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden; compensatie of verrekening is

niet toegestaan. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de levering of uitvoering van de opdracht
nog aanspraken, in welke vorm dan ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de
verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn
betalingsverplichting op te schorten.

3. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid
van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling
van de koopsom geschiedt of dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van
een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde producten. In een dergelijk geval zijn
wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

4. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In
dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar,
onverminderd de overige ons toekomende rechten. Wij zijn gerechtigd om alle andere leveringen op te
schorten totdat aan bestaande betalingsverplichtingen is voldaan.

5. Opdrachtgever is zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op
de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de
alsdan in Nederland geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Indien
opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, het
verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle
buitengerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande,
verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal €.700,-- exclusief omzetbelasting zullen bedragen.
Ingeval van het niet nakomen van een der verplichtingen uit deze overeenkomst door de opdrachtgever,
komen alle werkelijk door ons gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder
begrepen kosten van juridische bijstand / advocaten, volledig ten laste van opdrachtgever.

6. Alle betalingen zullen eerst strekken tot voldoening van kosten, schaden en interesten en pas daarna tot
voldoening van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10 - Ontbinding
1. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van

opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij
opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedelen nakoming van (een gedeelte van) de desbetreffende
overeenkomst(en) te wensen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:

- de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende
zeker is gesteld; en/of

- al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever, uit welke hoofde
dan ook, op te schorten;

één en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.

2. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn alle vorderingen van ons op
opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de desbetreffende producten
terug te nemen. In dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te
betreden, teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te
nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

Artikel 11 - Annuleren
1. Annulering van een opdracht is alleen mogelijk indien wij daar schriftelijk mee akkoord gaan en tegen de

door ons per geval vast te stellen voorwaarden, waaronder (maar niet beperkt tot) vergoeding wegens
winstderving.

2. Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering van de opdracht.

Artikel 12 - Inspectie en reclame
1. Wij leveren slechts tweede keus materiaal en/of gebruikte materialen. Onder tweede keus wordt

verstaan: materiaal dat zonder bijbehorend fabrieksattest en zonder (kwaliteits)garantie wordt geleverd.
Mogelijk bevat dit materiaal ook defecten, bijvoorbeeld:



a. onderlengte en/of
b. kwaliteitsfouten en/of
c. tolerantieoverschrijdingen van afmetingen en/of dikte

en/of
d. tolerantieoverschrijdingen van mechanische en/of chemische waarden
e. dan wel andere afwijkingen bezit.

2. De opdrachtgever heeft het recht om voor aankoop de producten op ons terrein nauwkeurig te inspecteren
en/of te (doen) bemonsteren. Na aankoop kan de opdrachtgever terzake van de hierboven onder 12.1
genoemde afwijkingen niet reclameren.

3. De controle van de gewichten, maten en hoeveelheden geschiedt voor rekening en in opdracht van de
opdrachtgever. Klachten dienen binnen 8 dagen na leverdatum via een aangetekende brief door ons
ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan de hoeveelheden, maten en gewichten vermeld op vrachtbrieven,
afleveringsbonnen, weegbriefjes en dergelijke geacht worden als juist te zijn erkend.
Klachten kunnen slechts betrekking hebben op gewichten, maten en hoeveelheden.

4. De opdrachtgever dient ons te allen tijde in staat te stellen om - in ieder geval gedurende 14 dagen na het
moment dat de aangetekende brief, waardoor gereclameerd wordt ons heeft bereikt - de gestelde gebreken te
controleren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever iedere aanspraak terzake van die gebreken verliest.
Gedurende de hiervoor genoemde periode is de opdrachtgever gehouden om de door ons geleverde goederen
duidelijk herkenbaar en van gelijksoortige goederen afgezonderd op te slaan.

5. Reclameren binnen de gestelde termijn schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Het
staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben
ingestemd. Wij zijn slechts gehouden tot vervanging van het geleverde indien en voorzover de producten op
dat moment bij ons voorhanden zijn en niet gereserveerd voor een andere levering.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. Behoudens het geval van opzet of grove schuld zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte

schade van de opdrachtgever, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of
milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

2. Indien en voorzover wij, ondanks het hiervoor gestelde, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden
gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt gezien), in alle
gevallen beperkt tot de hoogte van de betreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

3. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten,
welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vordering van derden op ons terzake van
voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor wij
ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

4. Indien door Herstaco BV, of door derden in opdracht van Herstaco BV, bewerkingen aan geleverd materiaal
zijn uitgevoerd, waaronder (maar niet beperkt tot) laswerkzaamheden, stralen en coaten, is Herstaco BV niet
aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat
een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Herstaco BV de keuze maken of hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan Herstaco BV
terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor (maximaal) het aan Herstaco BV betaalde bedrag voor de betreffende
bewerking.

Artikel 14 – Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is

Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, zullen

zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg, onverminderd ons recht om de
opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Artikel 15 – Uitleg voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse, Franse en Duitse taal gesteld. Bij enig

verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in enigerlei opzicht

nietig, in strijd met het recht dan wel onafdwingbaar is, zal zulks geen invloed hebben voor het overige
hierin bepaalde, zodat de rechterlijke uitspraak beperkt blijft tot de bepaling waarop zij betrekking had.


