Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Canam Sales B.V.
Im- en export dakbedekkingsmaterialen en isolaties.
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Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit
van alle huidige en toekomstige aanbiedingen,
overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte
handelingen waarbij de besloten vennootschap Canam Sales
B.V., verder aangeduid als ‘CANAM’, is betrokken, alsmede
op alle gevolgen daarvan, zulks met uitsluiting van de
algemene voorwaarden van de wederpartij.
De wederpartij van CANAM bij de transacties waarop deze
voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid
als “koper”.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen
geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een
dergelijke uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen
afwijking kan koper geen rechten ontlenen voor toekomstige
overeenkomsten.
Voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen expliciet
schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken en deze
algemene voorwaarden hebben de betreffende expliciete
afspraken voorrang.
Offerte.
Alle prijzen en aanbiedingen in offertes, prijscouranten en
advertenties zijn vrijblijvend, herroepbaar en exclusief BTW.
Een door de koper geplaatste order is voor CANAM eerst
bindend nadat deze de order zonder enig voorbehoud na
ontvangst schriftelijk heeft bevestigd.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW is
CANAM niet gebonden aan in de aanvaarding door
potentiële koper voorkomende afwijkingen van CANAM’S
offerte.
Levering.
De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. De
levertijden zoals deze vermeld staan, zijn voor CANAM
nimmer bindend en dus fataal, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeen zijn gekomen. CANAM verbindt
zich ertoe zich in te spannen om overeenkomstig de
aangegeven termijnen te leveren. Bij overschrijding bestaat
geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.
CANAM is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. In
geval van deellevering, is CANAM gerechtigd per
deellevering afzonderlijk te factureren.
Alle met betrekking tot een overeenkomst verschuldigde
vracht-, stations-, opslag-, en bewakingskosten, belastingen
en / of andere heffingen komen ten laste van de koper.
CANAM is gerechtigd het transportmiddel, de transporteur
en de transportroute te bepalen.
CANAM behoudt zich het recht voor om na een tijdsverloop
van één maand na bevestiging zonder bericht de ten tijde
der levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht onze
voorafgaande bevestiging.
Eigendomsvoorbehoud.
Alle aan koper geleverde zaken blijven eigendom van
CANAM totdat de koper alle uit welke hoofde dan ook aan
CANAM verschuldigde bedragen heeft voldaan. Indien
CANAM geen beroep kan doen op haar
eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn
vermengd, vervormd of nagetrokken is de koper verplicht de
nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan CANAM te
verpanden.
Geheel voor rekening van koper zijn alle risico’s van gehele
of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door
welke oorzaak ook van de onder zijn berusting zijnde, doch
aan CANAM in eigendom toebehorende goederen. Koper is
gehouden deze goederen voor eigen rekening, doch ten
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behoeve van CANAM tegen brand en andere gevaren te
verzekeren.
Tot het moment waarop alle bedragen die koper
verschuldigd is door de krachtens de overeenkomst
geleverde goederen, volledig door koper aan CANAM zijn
voldaan, is koper niet bevoegd de zaken te verpanden dan
wel anderszins tot zekerheid te doen strekken van een
vordering van een derde of de eigendom van deze zaken
over te dragen.
Betaling.
Tenzij vooraf anders overeengekomen vindt betaling plaats
binnen 30 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van de in 5.1 genoemde betalingstermijn
vindt een kredietbeperking plaats van 2% over de hoofdsom
of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan.
Bij overschrijding van de in 5.1 genoemde betalingstermijn
van is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe
enige ingebrekestelling is vereist. Voorts zal in geval van niet
tijdige betaling met ingang van 30 dagen na de vervaldag
over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte
daarvan een rente van 1% per maand, een gedeelte van een
maand voor een gehele maand gerekend, verschuldigd zijn,
onverminderd het recht van CANAM op vergoeding van
andere schade.
Indien koper:

enige verplichting jegens CANAM niet nakomt,
waaronder het onbetaald laten van facturen of
deelfacturen van CANAM nadrukkelijk wordt
inbegrepen;

of in staat van faillissement wordt verklaard;

surceance van betaling of toepassing van de
WSNP aanvraagt; in liquidatie komt te verkeren;
op andere wijze het vrije beheer over zijn
vermogen verliest;

wordt ontbonden;

komt te overlijden
of indien op de goederen van koper beslag wordt gelegd,
heeft dit tot gevolg dat elke vordering van CANAM op de
koper onmiddellijk opeisbaar wordt.
Indien zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 5.3.1 is
is de koper verplicht op eerste verzoek van CANAM
- binnen een daartoe door CANAM gestelde termijn – een
door CANAM verlangde zekerheid te stellen voor het
nakomen van haar verplichtingen. CANAM is alsdan
bovendien gerechtigd iedere nakoming van haar
verplichtingen op te schorten zolang de niet-nakoming door
de wederpartij voortduurt, danwel ter keuze van CANAM de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
CANAM op volledige schadevergoeding.
Koper machtigt CANAM om vorderingen die CANAM op
koper heeft te verrekenen met eventuele vorderingen die
koper heeft op CANAM. Enig recht van koper op verrekening
van zijn eventuele vorderingen op CANAM met welke
vordering ook van CANAM op koper is uitdrukkelijk
uitgesloten.
CANAM is gerechtigd bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming door koper van de overeengekomen
verplichtingen om alle tussen koper en CANAM bestaande
overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, zonder
enige ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Koper verbeurt
in dit geval een boete van 20% van de verkoopprijs, die hem
bij uitvoering van de overeenkomst in rekening is gebracht.
Bij business-to-business koper in de uitoefening van hun
bedrijf komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten in de meest uitgebreide zin des woords, die CANAM
met betrekking tot de uitvoering van gesloten
overeenkomsten, de inning van kooppenningen, rente
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boete, schadevergoeding en dergelijke moet maken, komen
ten laste van de koper, waaronder begrepen de kosten van
rechtsbijstand. Laatstbedoelde kosten zijn gelijk aan ten
minste 15% van de hoofdsom plus de bedragen, die de
derde aan wie wij de opdracht tot het nemen van
rechtsmaatregelen in voormelde zin hebben gegeven, aan
ons in rekening brengt. CANAM is tevens gerechtigd in plaats
van deze boete vergoeding te vorderen van de
daadwerkelijke schade geleden ter zake de gemaakte
buitengerechtelijke kosten.
Bij consument koper die niet in de uitoefening van hun
bedrijf een overeenkomst met CANAM sluit geldt t.a.v. de
buitengerechtelijke incassokosten de gehanteerde tarieven
in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en
het daarbij horende Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
Overmacht
Indien CANAM verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolg van een
oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder
onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen: brand,
overstroming, staking, ijsgang, uitsluiting, blokkade,
sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog,
oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, tekort aan
(1) arbeidskrachten, (2) brandstof, (3) grondstoffen, (4)
hulpmaterialen, of (5) transportmogelijkheden, door het
burgerlijk of militair gezag uitgevaardigde voorschriften,
beperkingen of verboden, dan wel met enige andere vorm
van overmacht, worden de verplichtingen van CANAM
opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die
verplichtingen alsnog na te komen.
Indien zich aan de zijde van CANAM een dergelijk geval
voordoet waarbij haar verplichtingen langer dan drie
maanden zijn opgeschort, te rekenen vanaf de dag van de
schriftelijke mededeling van CANAM, zijn beide partijen
gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, voorzover die nog niet is
uitgevoerd.
Indien zich een faillissement voordoet bij een leverancier van
CANAM, waardoor CANAM verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen, worden de verplichtingen van CANAM opgeschort
tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen
alsnog na te komen.
Reclame
Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken
of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken of
transportschade dienen onmiddellijk aan de vervoerder te
worden gemeld met inachtneming van de daarvoor
geldende aanwijzingen van de vervoerder. Indien koper zich
hieraan niet houdt, wordt hij geacht de zaken te hebben
geaccepteerd en vervallen aanspraken jegens CANAM ter
zake van ontbrekende of niet bestelde zaken of
transportschade.
Koper dient klachten omtrent zichtbare gebreken aan de
goederen binnen 5 werkdagen nadat de levering van deze
goederen heeft plaatsgevonden aan CANAM schriftelijk
onder gespecificeerde opgave van redenen aan CANAM
kenbaar te maken, bij afloop van welke termijn elke
aansprakelijkheid van CANAM uit dien hoofde vervalt.
Klachten betreffende niet zichtbare gebreken aan geleverde
goederen dienen direct na constatering door koper aan
CANAM te worden medegedeeld en in ieder geval zodanig
tijdig bij CANAM schriftelijk te worden ingediend, dat deze in
staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse
te (doen) onderzoeken en / of het geleverde terug te halen.
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Indien een klacht gegrond is, dient koper CANAM in de
gelegenheid te stellen de goederen opnieuw te leveren.
Indien de klacht niet gegrond blijkt, zullen alle kosten, welke
CANAM voor vervoer, beoordeling, opslag en dergelijke
heeft moeten maken, aan koper kunnen worden
doorberekend, terwijl CANAM het recht heeft de zaken
onder zich te houden totdat koper de koopsom en alle
kosten heeft voldaan.
Zaken waarover de koper tijdig heeft gereclameerd, mogen
niet dan na ontvangst van schriftelijke aanwijzingen van
CANAM worden teruggezonden. Zodra zaken door koper zijn
bewerkt, verwerkt en / of verpakt, kunnen reclames niet
meer worden geaccepteerd.
Aansprakelijkheid
Alle zaken en diensten zullen door CANAM naar beste
vermogen worden geleverd, doch CANAM is uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade welke het rechtstreeks
gevolg is van haar grove schuld of opzet.
Indirecte schade, gederfde winst, verloren goodwill en
schade bij derden komen nooit voor vergoeding in
aanmerking. De wederpartij wordt geadviseerd zich
afdoende te verzekeren.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van CANAM beperkt
tot maximaal de overeengekomen prijs voor de betreffende
(deel)levering.
De koper is gehouden CANAM te vrijwaren tegen alle
aanspraken tot schadevergoeding van derden.
Alle medewerkers van CANAM en de door haar
ingeschakelde hulppersonen kunnen een beroep doen op
deze bepalingen, als waren zij zelf partij bij de
overeenkomst.

