Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Art.1
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Maropa : Maropa Europe B.V., gevestigd te Schoonhoven.
Wederpartij : iedere natuurlijke- of rechtspersoon die van Maropa een offerte tot
verkoop en levering van zaken en/of diensten ontvangt en/of daartoe aan Maropa
opdracht verstrekt en/of met Maropa een overeenkomst tot verkoop en levering
van zaken en/of diensten sluit.
Art.2
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Maropa,
alle opdrachten van de wederpartij aan Maropa en alle tussen Maropa en de
wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten, alsmede alle daarop
voortbouwende en daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien
en voor zover schriftelijk door Maropa en de wederpartij overeenkomsten.
2.3 Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Art.3
Offertes
3.1 Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle offertes van
Maropa vrijblijvend en worden deze gedaan op basis van de op dat tijdstip
geldende dagprijzen en specificaties. Door de enkele acceptatie van een offerte
door de wederpartij komt derhalve - tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is
aangegeven - geen overeenkomst tot stand.
3.2 Alle bij een offerte verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen, tekeningen,
catalogi, brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn vrijblijvend. Zij geven
slechts de constructie en uitvoering van de te leveren zaken weer en zijn voor
details niet bindend. Maropa houdt zich het recht voor wijzigingen in deze
gegevens aan te brengen.
Art.4
Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een
opdracht van de wederpartij door Maropa, dan wel doordat Maropa binnen
veertien dagen na een mondelinge opdracht bericht tot uitvoering daarvan over te
gaan, dan wel doordat Maropa herroeping van een (vrijblijvende) offerte binnen
één week na schriftelijke aanvaarding daarvan door de wederpartij achterwege
laat, dan wel door tijdige ontvangst van een schriftelijke acceptatie door de
wederpartij van een onherroepelijke offerte.
4.2 Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst binden Maropa slechts na
schriftelijke bevestiging daarvan.
Art.5
Prijzen
5.1 Prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en worden slechts gedaan op basis van
de op dat tijdstip geldende dagprijzen.
5.2 De prijzen zijn steeds de prijzen, zoals deze zullen gelden op de dag van
totstandkoming van de overeenkomst en luiden exclusief B.T.W.
5.3 Maropa behoudt zich het recht voor om zich nadien voordoende
kostprijsverhogingen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of
accijnzen, leveranciersprijzen, vervoersprijzen, wijziging in de valuta, etc. volledig
aan de wederpartij door te berekenen.
5.4 Kennelijke fouten in de prijsstelling en/of facturering, welke aan de hand van
een geldige prijslijst kunnen worden aangetoond, kunnen door Maropa ook
achteraf worden gecorrigeerd en doorberekend.
Art.6
Levering en Transport
6.1 Mits in aanbiedingen en/of offertes ander bepaald, zijn transportkosten voor
rekening van de wederpartij.
6.2 In alle gevallen is Maropa vrij in de keuze van het transportmiddel en
transportbedrijf. Het risico van de zaken gaat op de wederpartij over indien deze
het bedrijf van Maropa verlaten. Maropa is derhalve niet aansprakelijk voor dit
transport. De wederpartij is gebonden aan de voorwaarden en bepalingen van de
bij de verzending betrokken expediteurs en assuradeurs.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen, wordt de
leveringstermijn geacht bij benadering te zijn overeengekomen. De leveringstermijn gaat eerst in bij de totstandkoming der overeenkomst, doch niet
voordat alle voor de levering vereiste gegevens en specificaties in het bezit van
Maropa zijn. Maropa is niet aansprakelijk voor en zal niet in verzuim raken door
overschrijding van de leveringstermijn, tenzij deze meer dan vijftien werkdagen
betreft en Maropa terzake schriftelijk door de wederpartij in gebreke is gesteld.
6.4 Deelleveringen zijn toegestaan en mogen door de wederpartij niet worden
geweigerd. De daaraan verbonden extra vrachtkosten zijn voor rekening van
Maropa, tenzij de deelleveringen plaatsvinden op verzoek van de wederpartij.
6.5 Indien is overeengekomen dat levering "op afroep" van de wederpartij zal
plaatsvinden, is de wederpartij gehouden in de overeengekomen periode, of bij
gebreke daarvan binnen tien werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van Maropa, de levering van de gekochte zaken af te roepen en deze in
ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan de wederpartij in crediteursverzuim zal
raken, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist.
Art.7
Eigendomsvoorbehoud
7.1 Maropa behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaak of zaken
voor, totdat de vorderingen van Maropa op de wederpartij uit hoofde van de
verkoop en levering van die zaak of zaken, met inbegrip van rente en kosten,
volledig zijn voldaan. Zolang geen volledige betaling als in de vorige volzin
bedoeld heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de betreffende
zaak of zaken te verwerken, te vervreemden of te bezwaren of onder welke
benaming dan ook aan derden af te staan, anders dan in het kader van diens
normale bedrijfsuitoefening en uitsluitend zolang de wederpartij niet in verzuim is.
7.2 De wederpartij is gehouden de aan Maropa toebehorende zaken als een goed
huisvader te beheren.
7.3 Ingeval van een aan de wederpartij toerekenbare tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst (wanprestatie) is Maropa gerechtigd de haar in
eigendom toebehorende zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen en
te behouden met het recht tot eigenmachtige verkoop. In dat geval strekken deze
zaken tot verhaal van de vordering van Maropa op de wederpartij, zulks
onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van al hetgeen hij
terzake die wanprestatie aan Maropa verschuldigd is of zal zijn, een vergoeding
wegens de waarde vermindering van de zaken daaronder begrepen. De
wederpartij verklaart reeds nu vooralsdan aan Maropa vrije toegang te zullen
verlenen tot de terreinen, gebouwen en opslagplaatsen van verkopen en/of
derden, waar vorenbedoelde zaken zullen zijn opgeslagen. De aan de terugname
verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Art.8
Betaling
8.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Maropa aan te
wijzen bankrekening te geschieden. Als datum van betaling geldt in het laatste
geval de datum van creditering van bedoelde bankrekening.
8.2 Verrekening of inhouding op facturen, anders dan van een eventueel op de
betreffende factuur vermelde kredietbeperkingskorting bij betaling binnen de
daarvoor gestelde termijn, op welke grond ook, is niet toegestaan.
8.3 Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De
wederpartij is alsdan, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal
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zijn vereist, een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van
de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
8.4 Indien de wederpartij in verzuim is komen voorts, vijftien werkdagen na
schriftelijke ingebrekestelling door Maropa, te zijnen laste alle schade en kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan
het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het
verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van
rechtskundige bijstand van Maropa.
8.5 Maropa is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij betaling vooraf of
genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen.
Indien de wederpartij niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Maropa
voldoet, is laatsgenoemde gerechtigd de levering van zaken en/of diensten
onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is de wederpartij in verzuim,
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
8.6 Bemerkingen betreffende facturen dienen binnen tien werkdagen na
factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Maropa te worden
gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt deze te hebben
aanvaard.
Art.9
Garantie en Reclame
9.1 Maropa garandeert jegens de wederpartij de deugdelijkheid en goede kwaliteit
van de door haar geleverde zaken uitsluitend overeenkomstig de daarop rustende
fabrieks- of leveranciersgarantie.
9.2 Eventuele grieven van de wederpartij met betrekking tot de hoedanigheid van
de geleverde zaken dienen binnen tien werkdagen na levering schriftelijk en
deugdelijk gemotiveerd ter kennis van Maropa te worden gebracht, bij gebreke
waarvan de wederpartij wordt geacht de geleverde zaken onvoorwaardelijk te
hebben geaccepteerd. Reclames terzake van uiterlijk niet waarneembare
gebreken, die evenmin bij keuring kunnen blijken, moet eveneens schriftelijk en
deugdelijk gemotiveerd ter kennis van Maropa worden gebracht en wel binnen tien
werkdagen nadat een zorgvuldig koper het gebrek had kunnen ontdekken.
Reclames kunnen nimmer later dan 3 maanden na factuurdatum worden
ingediend. Reclames kunnen slechts worden gemaakt ten aanzien van zaken die
zich nog bevinden in de staat waarin zij werden geleverd; terzake bewerkte,
verwerkte of overgepakte zaken kan niet worden gereclameerd.
9.3 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal de betreffende zaak door
Maropa hetzij kosteloos worden hersteld, hetzij kosteloos door een soortgelijke
zaak worden vervangen.
9.4 Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke instemming van
Maropa zelf reparatiewerkzaamheden aan een zaak verricht of doet verrichten of
een zaak vervangt of doet vervangen, vervalt de garantieverplichting van Maropa.
9.5 Retourzending worden door Maropa slechts in ontvangst genomen na
voorafgaande schriftelijke instemming door Maropa. De kosten van
retourafzending en wederaflevering zijn voor de wederpartij, tenzij de reclame
gegrond wordt bevonden.
Art.10
Aansprakelijkheid
10.1 Maropa aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan haar uit Art.9 jegens
de wederpartij voorvloeiende garantieverplichtingen. Iedere aansprakelijkheid, die
voor gevolg- of bedrijfsschade en letselschade daaronder mede begrepen, is
beperkt tot en wordt uitdrukkelijk uitgesloten boven een bedrag van
€ 1.250.000,00 per gebeurtenis.
10.2 De wederpartij vrijwaart Maropa tegen aanspraken van derden - en alle
daaruit voor Maropa voortvloeiende kosten - terzake schades, waarvoor Maropa
haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
Art.11
Overmacht
11.1 Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die Maropa niet
worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Maropa bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefte te houden
en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs
niet van Maropa kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot
het in gebreke zijn van haar toeleveranciers, het in gebreke zijn van bij de
uitvoering
van
de
overeenkomst
ingeschakelde
vervoerders,
verkeersbelemmeringen, overheidsmaatregelen, werkstaking en calamiteiten,
zoals waterschade, brand en diefstal bij Maropa.
Art. 12
Slotbepaling
12.1 Op alle verbintenissen tussen Maropa en de wederpartij is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen Maropa en de wederpartij zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Deze algemene voorwaarden zijn mei 2009 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam te Rotterdam.

