ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
PLOSPAN BIO-ENERGY B.V EN PLOMP EN ZONEN B.V.
De onderhavige voorwaarden zijn op 15 januari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland
te Utrecht
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Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere (rechts)persoon, met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan
Verkoper daartoe een aanbieding doet;
Verkoper: de besloten vennootschap Plospan Bio-Energy B.V. “Plospan Bio-Energy” gevestigd aan de
Industrieweg 22, 4181 CB Waardenburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
11030891, dan wel de besloten vennootschap Plomp en Zonen B.V. (“Plomp en Zonen”) gevestigd aan de
Industrieweg 22, 4181 CB Waardenburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
11026589, beiden gebruikers van deze algemene voorwaarden;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer betreffende de verkoop en levering door
Verkoper van een Product, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Verkoper aangeboden, te leveren of geleverde zaak of
op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Verkoper.
Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Afnemer betreffende de
verkoop en levering van een Product door Verkoper aan Afnemer, waaronder iedere aanbieding, offerte en
Overeenkomst tussen Verkoper en een Afnemer.
In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de
Overeenkomst.
Op van de Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Afnemer slechts een beroep
worden gedaan, indien en voor zover die door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende of
aanvullende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden en
gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Door de acceptatie van de Voorwaarden stemt Afnemer tevens in met de toepasselijkheid van de
Voorwaarden op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Afnemer.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
Op de Voorwaarden kunnen zich beroepen alle (rechts)personen die door Verkoper op enigerlei wijze zijn
betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de Voorwaarden te verlangen.
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend; zij kunnen ook na aanvaarding nog door Verkoper
worden herroepen.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Afnemer een aanbod van Verkoper (mondeling,
schriftelijk, elektronisch dan wel stilzwijgend) aanvaardt.
Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid
van het betreffende Product.
De Overeenkomst wordt door Verkoper schriftelijk bevestigd door middel van factuur, welke geacht wordt het
overeengekomene juist en volledig te verwoorden.
Prijs
Door Verkoper vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en gaan uit van levering Ex Works, tenzij
anders is overeengekomen.
Indien Verkoper en Afnemer een andere valuta overeenkomen, is Verkoper gerechtigd om de verkoopprijs te
herzien met in achtneming van eventuele koerswijzigingen die tussen het moment van totstandkoming van de
Overeenkomst en de (laatste) aflevering zijn opgetreden.
Verkoper is gerechtigd de verkoopprijs eenzijdig te wijzigen. Indien de oorspronkelijk overeengekomen prijs
door Verkoper wordt verhoogd met meer dan vijf procent, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te
ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen drie dagen nadat Verkoper Afnemer
van de verhoging in kennis heeft gesteld.
Betaling
Betaling plaats te vinden door overmaking op een door Verkoper aangewezen bankrekening binnen acht (8)
dagen na factuurdatum indien Plospan Bio-Energy de Verkoper is en binnen dertig (30) dagen na de
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factuurdatum indien Plomp en Zonen de Verkoper is. De op de bankafschriften van Verkoper aangegeven
valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
Verkoper behoudt zich het recht voor deelleveringen van Producten afzonderlijk te factureren.
Verkoper is te allen tijde gerechtigd om vóór of gedurende uitvoering van de Overeenkomst een naar zijn
oordeel passende vorm van zekerheid van Afnemer te verlangen. Verkoper is gerechtigd de levering van
Producten op te schorten totdat door Afnemer de gevraagde zekerheid heeft gesteld.
Overeengekomen betaaltermijnen voor facturen van Verkoper zijn fatale termijnen. Indien Afnemer niet of niet
tijdig volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, (i) verkeert hij direct in verzuim (zonder dat enige
sommatie of ingebrekestelling is vereist) en is hij vanaf dat moment tot het tijdstip van betaling over de
verschuldigde som een rente van 1,5% per maand verschuldigd en (ii) is Verkoper gerechtigd alle
leveringsverplichtingen ten behoeve van Afnemer op te schorten zonder daardoor schadeplichtig te zijn.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Verkoper worden gemaakt in het kader van incasso
van door Afnemer verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde som (met inbegrip van de in artikel 5 lid 4
genoemde rente), met een minimum van € 750,= onverminderd het recht van Verkoper om de werkelijke
kosten te vorderen.
Elke betaling van Afnemer wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente
en/of kosten; eerst na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste
nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders is vermeld.
Afnemer doet afstand van elk recht tot opschorting of verrekening.
Indien Afnemer met de betaling in gebreke is en Verkoper om die reden Producten gebruikmakend van het
eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 12, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van
Afnemer.
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Levering en risico
Het staat Verkoper vrij een order in gedeelten uit te voeren.
Levering vindt plaats Ex Works tenzij anders is overeengekomen.
Tenzij anders is overeengekomen, is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan
tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de
verpakking aan Verkoper op kosten van Afnemer wordt teruggezonden en door Verkoper in goede orde wordt
ontvangen.
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Leveringstijden
Alle levertijden zijn indicatief en zijn nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering
dient Afnemer de Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
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Kwaliteit
Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat
soort, afmetingen, aantal enzovoort betreft de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
Verkoper is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies veroorzaakt door om- en/of overladingen evenals niet
productconforme opslag.
Ten aanzien van door Plospan Bio-Energy verkochte houtpellets geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden
in daarvoor bestemde haarden, welke haarden op het gebruik van deze houtpellets afgesteld dient te zijn.
Verkoper is niet aansprakelijk voor as en/of slakvorming veroorzaakt door te hoge verbranding van het
Product en/of onjuiste instelling(en) van de verbrandingsapparatuur en evenmin voor schade ontstaan door
houteigen bestanddelen. Klachten over houtpellets dienen te allen tijde onderbouw te worden met een
onafhankelijk testrapport. Enkel de certificeringen die worden vermeld in de artikelomschrijving van de
houtpellets kunnen worden in acht genomen bij de door Afnemer te verwachten kwaliteit.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.
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Keuring en klachten
Afnemer is gehouden om het geleverde onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren
op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de
overeengekomen hoeveelheid en/of hoedanigheid dienen op straffe van verval van recht op het
ontvangstbewijs te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering schriftelijk door Afnemer aan
Verkoper te worden gemeld.
Het recht van Afnemer om zich erop te beroepen dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt,
vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de Afnemer niet binnen 5 dagen
nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken Verkoper hiervan schriftelijk op
de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal Producten waarbij de
tekortkoming werd geconstateerd.
Indien een klacht gegrond is, zal Verkoper te zijner keuze, het ontbrekende deel alsnog afleveren, het
gebrekkige Product vervangen, dan wel een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de
factuurwaarde van het gebrekkige of ontbrekende Product. Tot verdere schadevergoeding is Verkoper niet
verplicht. Afnemer is niet gerechtigd om de Overeenkomst wegens non-conformiteit te ontbinden.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en indirecte schade van Afnemer.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van
door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde is de aansprakelijkheid van Verkoper per gebeurtenis
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat een
verzekeraar van Verkoper uitkeert per schadegeval minus het door Verkoper te betalen eigen risico
verbonden aan de verzekeringsaanspraak.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt het door Afnemer aan Verkoper betaalde bedrag voor het
Product waarop de schade betrekking/waaruit de schade voortvloeit.
Afnemer vrijwaart Verkoper voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers van Afnemer en op
verzoek van Afnemer door Verkoper ingeschakelde derden) die verband houden met de Overeenkomst en de
uitvoering daarvan. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
Afnemer gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde Afnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
Afnemer.
De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van
bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van de directie van Verkoper of tot de bedrijfsleiding
behorende leidinggevende ondergeschikten.
Overmacht
Verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht aan zijn zijde. Onder overmacht aan de zijde van
Verkoper wordt in de Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
door Verkoper redelijkerwijs door Afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen
(burger)oorlog(sgevaar), oproer, watersnood, werkstaking, stoomonderbreking, stagnering in de
grondstoffenaanvoer, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en in- en exportverboden.
In geval van overmacht is Verkoper bevoegd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te
zeggen.
Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven eigendom van de Verkoper, totdat alle vorderingen die
Verkoper op de Afnemer heeft of zal verkrijgen uit hoofde van enige Overeenkomst, waaronder vorderingen
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten volledig zijn voldaan.
Zolang de eigendom van een Product niet op Afnemer is overgegaan, mag deze het Product niet verwerken,
verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het
bepaalde in het volgende lid.
Het is Afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten aan derden te
verkopen en af te leveren, voor zover dit binnen de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer plaatsvindt.
Buiten dit geval is Afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar en individualiseerbaar eigendom van Verkoper te bewaren.
Zodra Afnemer in verzuim is met de betaling van enige vordering of Verkoper op redelijke gronden bekend is
met het in betalingsmoeilijkheden verkeren of op korte termijn gaan verkeren van Afnemer, is Verkoper
gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te (doen) nemen zonder enige
rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Afnemer dient Verkoper daartoe vrije toegang te
verschaffen tot de plaats waar de Producten staan, alsmede alle verdere noodzakelijke medewerking te
verlenen. Bij gebreke daarvan verbeurt Afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure en ongeacht of de overtreding aan Afnemer kan worden toegerekend een onmiddellijk opeisbare

boete van € 1.000 voor ieder zodanig tekortschieten/voor iedere overtreding, en daarnaast een boete van € 500
voor elke dag dat dit tekortschieten/die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm
van schade en onverminderd de overige rechten van Verkoper, waaronder zijn recht om naast de boete
nakoming en schadevergoeding te vorderen. Door terugneming van Producten door Verkoper worden de
Overeenkomsten niet ontbonden, tenzij Verkoper dit Afnemer heeft meegedeeld.
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Vervaltermijn
Onverminderd wettelijke vervaltermijnen, vervalt elke vordering van Afnemer op Verkoper in elk geval door het
verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment dat het Product waarop de klacht betrekking heeft door Verkoper is
geleverd.
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Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer en alle daarmee samenhangende rechtsverhoudingen is
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
Ten aanzien van alle geschillen tussen Verkoper en Afnemer die verband houden met of voortvloeien uit een
Overeenkomst is de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch exclusief bevoegd.
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