ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
HET OPENBAAR LICHAAM RIJNVICUS BV (VOORHEEN SWA)
INZAKE DE LEVERING VAN GOEDEREN, PRODUKTEN EN DIENSTEN

Artikel I : Toepasselijkheid. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen,
aanvaardingen en mededelingen strekkende tot een verbintenis in
welke zin dan ook tussen RIJNVICUS BV en een afnemer zijn deze
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing,
tenzij een afnemer en RIJNVICUS BV nadrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen. Een verwijzing naar de algemene
voorwaarden van een afnemer wordt door RIJNVICUS BV niet
aanvaard. In afwijking van de eerste volzin van dit artikel zijn op de
levering van goederen, producten en diensten van
cultuurtechnische aard de Algemene Voorwaarden van de
Vereniging van Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzieners van
toepassing en zijn op de levering van goederen, producten en
diensten van grafische aard de leveringsvoorwaarden voor de
Grafische Industrie van toepassing.
Artikel 2: Aanbiedingen. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend,
evenals de mededelingen omtrent hoedanigheden van de door
RIJNVICUS BV aangeboden goederen, producten en diensten.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte
geldende prijzen en omstandigheden. RIJNVICUS BV behoudt zich
het recht voor eventuele verhogingen van inkoopprijzen en
accijnzen, alsmede wijzigingen van rechten en dergelijke door te
berekenen. De door RIJNVICUS BV verstrekte afbeeldingen,
tekeningen, modellen enzovoort blijven haar eigendom en mogen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden ter
hand worden gesteld. Op de erop rustende intellectuele
eigendomsrechten mag geen inbreuk worden gemaakt.
Artikel 3: Opdrachten. Opdrachten binden RIJNVICUS BV eerst
dan nadat zij door of vanwege de directie schriftelijk zijn bevestigd.
Indien en voor zover van de onderhavige algemene voorwaarden
wordt afgeweken, dienen deze afwijkingen uitdrukkelijk te zijn
vermeld in de opdrachtbevestiging(en).
Artikel 4: Levertijden. De opgegeven tijden en termijnen van
levering zijn gebaseerd op normale omstandigheden. Indien
RIJNVICUS BV door omstandigheden wordt gedwongen niet
binnen de overeengekomen tijd te leveren, kan de afnemer hieraan
niet het recht ontlenen de afname van de goederen, producten of
diensten te weigeren, de betalingsverplichting op te schorten of de
overeenkomst te (doen) ontbinden.
Artikel 5: Leveringen. De levering van de goederen vindt plaats af
magazijn; onder magazijn wordt in dit verband verstaan de plaats
van waaruit door of namens RIJNVICUS BV wordt geleverd. De
afnemer neemt de kosten, verbonden aan het transport, voor zijn
rekening. Het risico gaat op het moment van de levering over op de
afnemer, ook indien er ten aanzien van het transport andere dan
de algemene voorwaarden worden gehanteerd. Het risico gaat
eveneens op de afnemer over op het ogenblik waarop de
afnemer in verzuim is met het verrichten van een handeling,
waarmee hij aan de aflevering moet meewerken. In dat geval is
RIJNVICUS BV bovendien bevoegd de goederen op kosten van de
afnemer elders op te slaan. Indien de afnemer weigert de bestelde
goederen in ontvangst te nemen, heeft RIJNVICUS BV het recht
om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande
ingebrekestelling van de afnemer de overeenkomst te ontbinden
bij gelijktijdige handhaving van haar recht op volledige
schadevergoeding.
Artikel 6: Zekerheidstelling. RIJNVICUS BV heeft het recht van de
afnemer te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen
aan zijn verplichtingen en heeft derhalve het recht haar leveringen
op te schorten zolang de gevraagde zekerheid door de afnemer
niet is gesteld. Zij is eveneens gerechtigd de leveringen op te
schorten zolang de afnemer in gebreke blijft een betaling waartoe
hij krachtens een eerdere overeenkomst met RIJNVICUS BV
verplicht is, te voldoen.
Artikel 7: Overmacht. Tekortkomingen in de nakoming van een
verbintenis worden RIJNVICUS BV niet aangerekend indien zij
gelegen zijn in onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen,
met inbegrip van elk overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in
redelijkheid nakoming c.q. tijdige nakoming van (delen van) de
verbintenis niet meer van RIJNVICUS BV kan worden gevergd.
Onder niet-toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval
verstaan tekortkomingen gelegen in: verkeersstoornissen te land,
te water en in de lucht, gebrek aan vervoermiddelen, verstoring van
de energievoorziening, oorlog, mobilisatie, belemmerende
maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, stakingen en
uitsluitingen in het bedrijf, sabotage, brand, overstroming en
machinebreuk.

Indien RIJNVICUS BV niet kan leveren als gevolg van het feit dat
toeleveranties van de zijde van de afnemer of van derden om
welke reden dan ook niet of niet tijdig plaatsvinden, zal de
tekortkoming van RIJNVICUS BV eveneens als niet-toerekenbaar
worden beschouwd.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud. RIJNVICUS BV blijft eigenaresse
van een zaak die in de macht van de afnemer is gebracht totdat de
door de afnemer verschuldigde prestatie is voldaan. Onder
prestatie wordt hier verstaan de tegenprestatie als omschreven in
artikel 92, tweede lid, van boek 3, Burgerlijk Wetboek. Afstand van
het recht op de tegenprestatie doet het eigendomsvoorbehoud
niet verloren gaan. Indien de afnemer jegens RIJNVICUS BV
in verzuim is, heeft RIJNVICUS BV het recht de geleverde zaak
terstond en zonder tussenkomst van de rechter terug te (doen)
nemen. RIJNVICUS BV heeft tevens het recht een in de macht van
afnemer gebrachte zaak terstond en zonder rechterlijke
tussenkomst terug te (doen) nemen indien afnemer surseance van
betaling heeft gevraagd of het faillissement van afnemer is
aangevraagd, of indien op de zaak - ondanks de onbevoegdheid
van afnemer - een pandrecht is gevestigd.
Artikel 9: Wijzigingen in de staat van het gekochte. In geval van
koop is koper, zolang de koopsom niet volledig is betaald, niet
bevoegd de staat van het gekochte te wijzigen, het gekochte een
bestanddeel te maken van een andere zaak of het gekochte met
andere zaken te mengen.
Artikel 10: Aansprakelijkheid. De afnemer is verplicht RIJNVICUS
BV te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden aangaande de
goederen die zij onder zich heeft in verband met de uitvoering van
de overeenkomst met de afnemer. Deze vrijwaring geldt tevens ten
aanzien van door de afnemer verstrekte gegevens,
voorgeschreven werkwijzen en opgedragen uitvoeringen.
RIJNVICUS BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik danwel de
ongeschiktheid van de door haar geleverde goederen of diensten.
Voor het geval dat de wederpartij van RIJNVICUS BV, ondanks de
hiervoor bedongen uitsluiting van aansprakelijkheid, in of buiten
rechte schadevergoeding vordert,
zal die vordering beperkt zijn tot het bedrag dat door de
verzekeraar van RIJNVICUS BV aan RIJNVICUS BV ter zake
wordt uitgekeerd. Indien de schade niet door een verzekering
gedekt is zal van RIJNVICUS BV niet meer gevorderd kunnen
worden dan tot de hoogte van het contractbelang.
Artikel 11: Betalingen. Tenzij de afnemer en RIJNVICUS BV
schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling te
geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum en zonder
verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de afnemer van
rechtswege in verzuim, in welk geval RIJNVICUS BV gerechtigd is
de desbetreffende overeenkomst ontbonden te verklaren zonder
afbreuk te doen aan haar rechten ingevolge de wet en de
overeenkomst. In geval van te late betaling is de afnemer een rente
verschuldigd van een procent per maand of een gedeelte daarvan,
berekend over het uitstaande
bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der
algehele voldoening. Alle kosten verbonden aan het incasseren
van de vorderingen van RIJNVICUS BV, zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de afnemer.
Artikel 12: Reclames. De afnemer wordt geacht het geleverde in
deugdelijke staat te hebben aanvaard, tenzij hij uiterlijk binnen acht
dagen RIJNVICUS BV schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn
reclame. Een reclame betreffende een factuur dient binnen acht
dagen nadat redelijkerwijs kennis kon worden genomen van de
inhoud van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Een
dergelijke reclame geeft de afnemer niet het recht de betaling op te
schorten.
Artikel 13: Toepasselijk recht. Op overeenkomsten, aanbiedingen,
aanvaardingen en mededelingen strekkende tot een overeenkomst
is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt
uitgesloten.
Artikel 14: Deponering. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Den Haag en liggen voorts ter inzage
ten kantore van RIJNVICUS BV Alphen aan den Rijn.

