Algemene Leveringsvoorwaarden MAKZ kalkzandsteen BV
1. Toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “MAKZ”: MAKZ Kalkzandsteen B.V.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten door MAKZ gedaan,
aangegaan met derden (hierna te noemen: Opdrachtgever).
Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van opdrachtgever, zijn slechts van toepassing, indien deze door MAKZ
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2. Offertes
Alle aanbiedingen van MAKZ zijn vrijblijvend. MAKZ heeft het recht om een aanbieding binnen twee dagen na ontvangst
van de schriftelijke aanvaarding te herroepen. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn
onherroepelijk.
Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van MAKZ dienen binnen drie dagen schriftelijk aan MAKZ te worden bericht, bij gebreke
waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan
gebonden is.
Mondelinge afspraken of toezeggingen binden MAKZ alleen indien dit schriftelijk is bevestigd.
Beschrijvingen, brochures, verkoopdocumentatie, reclamemateriaal en aanbiedingen binden MAKZ niet.
3. Prijzen
Alle door MAKZ opgegeven of overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, heffingen van overheidswege,
verpakkings-, transport- en afleveringskosten en andere belastingen en/of heffingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de gedongen prijzen gesteld per duizend stuks en voor levering af fabriek.
De verkoopprijs is de prijs geldend op de dag van levering, tenzij schriftelijk anders bepaald. MAKZ is gerechtigd te leveren tegen
de prijs vermeld op de orderbevestiging, waarmee de Opdrachtgever zich voor alsdan akkoord heeft verklaard.
Wanneer van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan tegen andere prijzen moet worden
gefactureerd dan is overeengekomen, is MAKZ bevoegd lopende overeenkomsten voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te
ontbinden.
Indien na het aanbod kostprijsbepalende factoren, zoals belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen
van producten en/of diensten wijzigen, is MAKZ gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Indien MAKZ nadere werkzaamheden en/of diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is
overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten in rekening te brengen.
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan MAKZ verstrekte
gegevens en informatie. MAKZ is pas gehouden tot uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door MAKZ
verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MAKZ staan of indien de Opdrachtgever op andere
wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft MAKZ daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4. Betaling
De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen zonder opschorting, korting of verrekening binnen veertien dagen na
factuurdatum te worden voldaan.
De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen die het langst openstaan.
MAKZ is, zolang het verkochte niet geheel is betaald, gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheid voor betaling te verlangen,
waartoe de Opdrachtgever zich verbindt.
Indien de Opdrachtgever enig bedrag niet tijdig voldoet, dan wel de verlangde zekerheid niet binnen drie dagen na aanvraag is
verstrekt, is MAKZ gerechtigd alle overeenkomsten op te schorten of te ontbinden en haar vordering onmiddellijk op te eisen.
Indien Opdrachtgever niet stipt op de vervaldag heeft betaald, is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot
de dag der voldoening rente verschuldigd van 1% per maand over het uitstaande bedrag.
Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de nalatige
Opdrachtgever. De verschuldigde incassokosten zullen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten
worden berekend.
5. Levering
Indien MAKZ zich met het transport belast gelden zaken als geleverd, vanaf het moment dat de zaken door of vanwege
MAKZ bij de overeengekomen bestemming zijn aangekomen. In dit geval komen de zaken voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
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Indien de Opdrachtgever of diens afnemer zich met het transport belast, gelden zaken als geleverd op het moment dat MAKZ
de Opdrachtgever meldt dat de zaken voor verzending gereed zijn. In dit geval komen de zaken voor rekening en risico van de
Opdrachtgever zodra de zaken geladen zijn. In dat geval zal de plaats van verlading bij MAKZ als plaats van levering, keuring en
acceptatie gelden.
Indien afroep is overeengekomen, dient afroep tenminste tien werkdagen voor de gewenste leverdatum schriftelijk te
geschieden. In geval van niet of niet tijdige afroep is MAKZ zonder nadere sommatie of ingebrekestelling gerechtigd te leveren
op een door haar zelf nader te bepalen datum en tijdstip. Tevens is MAKZ gerechtigd alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Leveringstermijnen
Door MAKZ opgegeven en overeengekomen afleveringstermijnen zijn nimmer een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd verplicht MAKZ niet tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever
niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever
is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre MAKZ niet binnen en per aangetekende brief
de Opdrachtgever gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog
uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. MAKZ is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7. Transport en vrachtvergoeding
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het transport van de verkochte goederen naar het werk,
waarvoor zij zijn bestemd door of namens MAKZ en voor zijn rekening verzorgd, hiervoor kan een vergoeding in rekening
gebracht worden. De in de orderbevestiging vermelde vrachtvergoeding wordt niet in mindering op de verkoopprijs gebracht.
De goederen worden uitsluitend afgeleverd op het in de orderbevestiging genoemde bouwwerk, de plaats van bestemming
wordt eveneens vermeld op het door MAKZ afgegeven officieel goedgekeurde transportdocument, dat de zaken tot op de
bouwplaats dient te vergezellen en waarvan een exemplaar dient te worden ondertekend.
De Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De
vrachtwagens rijden zover als zij redelijkerwijs op een straat of een behoorlijk berijdbaar terrein kunnen komen waarna de
goederen naast de wagen worden gelost. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een
snelle oplossing. De goederen komen voor risico van de Opdrachtgever c.q. afnemer zodra deze zijn gelost.
MAKZ heeft het recht wachttijden en/of kosten in verband met onjuist of vertraagd lossen bij de Opdrachtgever in rekening te
brengen
Indien de Opdrachtgever, met toestemming van MAKZ, zelf het transport verzorgt, kan deze de in de orderbevestiging vermelde
vrachtvergoeding in rekening brengen bij MAKZ. De in rekening gebrachte vrachtvergoeding zal slechts worden voldaan, indien
de Opdrachtgever aantoont dat de afnemer de goederen op de aangegeven bouwplaats heeft ontvangen door middel van de
door de afnemer getekende voor juiste ontvangst vereiste documenten.
8. Adviezen
Eventueel door MAKZ verstrekte adviezen en specificaties zijn zorgvuldig overwogen, doch MAKZ kan geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor de juistheid daarvan.
Voor door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen en specificaties aanvaardt MAKZ geen verantwoordelijkheid.
MAKZ behoudt zich het auteursrecht, alsmede overige eigendomsrechten voor van de door MAKZ, al dan niet in opdracht,
opgestelde en vervaardigde adviezen, specificaties en gegevens.
9. Overmacht
Indien MAKZ door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is MAKZ gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten. De Opdrachtgever kan in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden. Indien
zodanige overmacht van MAKZ langer dan een maand duurt, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd
de overeenkomst te ontbinden volgens de Wet.
Als een overmachtsituatie geldt onder andere: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties, brand, ongeval
of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in vervoer, storende wettelijke bepaling, beperking van overheidswege,
door MAKZ onvoorziene problemen bij productie of transport, verkeersproblemen alsmede elke andere omstandigheid die niet
uitsluitend van de wil van MAKZ afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door
MAKZ zijn ingeschakeld.
Indien MAKZ bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en
is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke overeenkomst.
10. Ontbinding
Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting en in geval van faillissement, surséance van betaling,
onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, is deze in verzuim en is elke vordering die MAKZ
heeft of verkrijgt onmiddellijk en ineens opeisbaar zonder ingebrekestelling. MAKZ is dan eveneens gerechtigd de overeenkomst
met Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat MAKZ gehouden is tot verdere nakoming of enige schadevergoeding.

11. Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van de door MAKZ geleverde zaken gaat pas op de Opdrachtgever over als deze alles heeft voldaan, hetgeen MAKZ
uithoofde van alle overeenkomsten met de Opdrachtgever te vorderen mocht hebben.
Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is MAKZ gerechtigd de haar toebehorende
producten op kosten van de Opdrachtgever terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Opdrachtgever is nimmer
bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit
handen te geven, de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader
van de normale bedrijfsuitoefening.
Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt MAKZ (mede)eigenaar van de daaruit gevormde zaken en zal de Opdrachtgever
deze zaken van rechtswege gaan houden voor MAKZ.
12. Technische gegevens en kwaliteit
De kalkzandsteenproducten voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 4 van de vigerende Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het
KOMO productcertificaat de BRL 1004 ‘Kalkzandsteen’, uitgegeven door Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk (NL) en wordt
geleverd onder KOMO productcertificaat uitgegeven door Stichting IKOB te Houten (NL).
Overige goederen voldoen aan en worden geleverd overeenkomstig de garanties van de leverancier of fabrikant van het
betrokken goed.
Met betrekking tot kalkzandsteenproducten voldoet MAKZ aan zijn verplichtingen indien zijn standaardkwaliteit ‘gewoon’ wordt
geleverd, tenzij een andere kwaliteit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Voor technische details verwijst MAKZ naar de MAKZ-documentatie.
13. Reclame
De Opdrachtgever dient zichtbare gebreken zowel bij afhaal als bij aflevering onmiddellijk te melden.
Bij aflevering dient de melding op de vrachtbon van MAKZ te worden aangetekend. Overige reclames moeten binnen acht
dagen na ontdekking schriftelijk te worden ingediend bij MAKZ, terwijl MAKZ gelegenheid tot controle moet worden gegeven.
Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens MAKZ
Reclame zal in geen geval het recht geven tot ontbinding, opschorting of verrekening.
MAKZ aanvaardt geen reclames voor geringe afwijkingen in kleur en/of structuur ten opzichte van een bepaald monster.
MAKZ aanvaardt geen reclames indien het gebrek een gevolg is van een door Opdrachtgever voorgeschreven constructie en/of
werkwijze dan wel van door derden geleverde producten en/of diensten.
14. Aansprakelijkheid
Buiten het bepaalde in artikel 13 heeft Opdrachtgever jegens MAKZ geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met
betrekking tot door MAKZ geleverde producten. MAKZ is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade,
waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere
andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
MAKZ is eveneens niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van haar werknemers of andere
personen die binnen haar risicosfeer vallen
MAKZ is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, verwerking, gebruik of toepassing van
geleverde goederen.
In alle gevallen waarin MAKZ is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van
de geleverde producten, hetzij, indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MAKZ, het bedrag
dat daadwerkelijk verzekerd wordt uitgekeerd.
Iedere vordering op MAKZ, tenzij deze door MAKZ is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan
van de vordering.
15. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart MAKZ, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aansprakelijkheid welke op hem jegens derden zou
kunnen rusten in verband met een gebrek in de door MAKZ geleverde zaken.
Opdrachtgever vrijwaart MAKZ voor schadevorderingen van derden die hoger zijn dan het bedrag waarvoor zij volgens deze
voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
16. Geschillen
Alle geschillen tussen MAKZ en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de in Nederland bevoegde rechter in het
arrondissement Breda. MAKZ is echter gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever
te brengen.
Op alle offertes, verkopen en leveringen van MAKZ is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verdragen en
eenvormige wetten op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

