Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Emerald Eternal Green B.V., gevestigd te Oirschot en
kantoorhoudende te 5657 ES Eindhoven aan de Jan Hilgersweg nr. 14

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en
opdrachten tot levering van goederen door EMERALD ETERNAL GREEN B.V., hierna te noemen Emerald, alsmede overeenkomsten en opdrachten in de zin van
artikel 7:400 BW, waarin Emerald als opdrachtnemer heeft te gelden.

1.2

Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een
door Emerald gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de
toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar
eigen algemene voorwaarden.

1.3

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien
en voor zover Emerald deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering terzake
waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.4

Ook een e-mailbericht geldt als een schriftelijke verklaring zoals in art. 1.3
bedoeld.
Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

2.1

Alle aanbiedingen door of namens Emerald op welke wijze dan ook gedaan
(mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en kunnen
slechts binnen veertien dagen na verzending door Emerald door de wederpartij
worden aanvaard.

2.2

Emerald is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding van de wederpartij te herroepen.

2.3

Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte
punten, afwijkt van het aanbod van Emerald, komt geen overeenkomst tot stand,
doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

2.4

Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Emerald te zijn aanvaard
indien en zodra Emerald dit schriftelijk heeft bevestigd.
Indien wederpartij niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van een schriftelijke
bevestiging van Emerald, die afwijkt van het aanbod van de wederpartij, heeft
geprotesteerd, wordt de overeenkomst geacht conform de bevestiging van Emerald tot stand te zijn gekomen.
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Artikel 3: Levering
3.1

Overeengekomen levertijden gelden nimmer als fatale termijnen (bij niet tijdige
levering wordt Emerald derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke gesteld).

3.2

Als moment van levering geldt:
a. In het geval de overeenkomst bepaalt dat Emerald de betreffende goederen
en/of diensten conform de overeenkomst af moet leveren ten kantore van wederpartij of een andere door wederpartij aangewezen plaats: het moment dat
Emerald de goederen en/of diensten op de betreffende plaats aanbiedt ook al
mocht alsdan wederpartij weigeren de betreffende goederen en/of diensten in
ontvangst te nemen respectievelijk ervan gebruik te maken.
b. In het geval de wederpartij zelf de af te nemen goederen en/of diensten in
ontvangst komt nemen ten kantore van Emerald of een daartoe door Emerald
aangewezen andere plaats: op het moment waarop vervolgens de afspraak tussen
partijen de wederpartij de betreffende goederen en/of diensten van de Emerald
in ontvangst zou nemen, ook indien de wederpartij op de afgesproken tijd niet
verschijnt op de afgesproken plaats om de levering in ontvangst te nemen.

3.3

Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal
en tenietgaan van de goederen bij de wederpartij.

3.4

Het is Emerald toegestaan een gedeelte te leveren en de wederpartij is verplicht
leveringen in gedeelten te aanvaarden zonder daarvoor enige vordering op Emerald te kunnen doen gelden.

3.5

In geval wederpartij weigert de overeengekomen goederen of diensten af te
nemen op het moment van levering, dan ontslaat dit wederpartij nimmer van
haar verplichtingen de volledige overeengekomen prijs te betalen eventueel
vermeerderd met de kosten van Emerald.

3.6

Emerald is te allen tijde gerechtigd om haar leveringsplicht op te schorten.

3.7

Emerald is te allen tijde bevoegd haar vorderingen op de wederpartij te
verrekenen met bedragen die wederpartij of enige aan haar gelieerde vennootschap aan wederpartij verschuldigd is.

3.8

Terzake van al hetgeen wederpartij tegenover Emerald verschuldigd is, geldt als
volledig bewijs de boekhouding en administratie van Emerald, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
Artikel 4: Betaling

4.1

Betaling vindt contant plaats, in de overeengekomen valuta, tegen behoorlijk
bewijs van kwijting bij levering door of vanwege Emerald, waarbij als tijdstip van
levering zal gelden hetgeen hierboven in artikel 3 is bepaald.
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4.2

Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij na
toezending van de factuur zal betalen, dient betaling te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3

Indien betaling niet tijdig is geschied, is de wederpartij van rechtswege en
zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de overigens aan Emerald
toekomende rechten is wederpartij vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot het moment van betaling over het factuurbedrag/totaalbedrag van
rechtswege een vertragingsrente aan Emerald verschuldigd van 1% per maand.

4.4

Onverminderd de overigens aan Emerald toekomende rechten, komen alle
daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (waaronder begrepen het bedrag
dat Emerald verschuldigd wordt aan haar advocaat) alsmede de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van wederpartij. Tenzij Emerald aannemelijk maakt
dat deze op een hoger bedrag moeten worden bepaald, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op 10% van hetgeen wederpartij aan Emerald verschuldigd is.
Artikel 5: Controle & Klachtplicht

5.1

Eventuele klachten verband houdende met zichtbare dan wel op eenvoudige
wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door wederpartij bij levering van de goederen op de bij ontvangst te tekenen vrachtbrief,
beurtvaartadres, pakbon of chauffeurslijst gespecificeerd te worden aangetekend.

5.2

Alle overige klachten dienen Emerald binnen twee werkdagen nadat wederpartij
eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen één week na levering
van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving
van de klacht(en). Het recht op reclame bestaat niet, indien de goederen zijn
verwerkt, doorgeleverd, gebruikt of op andere wijze teniet gegaan.

5.3

Wederpartij geeft elk beroep op opschorting of verrekening jegens Emerald
onvoorwaardelijk en onherroepelijk prijs.

5.4

Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de
gehele zending.

5.5

Wederpartij zal er zorg voor dragen eventuele schade zoveel mogelijk te
beperken en beperkt te houden.

5.6

Elk vorderingsrecht van wederpartij vervalt indien zij niet of niet volledig aan
haar verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden voldoet.
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Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1

Emerald is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die wederpartij
en/of door of namens haar ingeschakelde derden en/of haar werknemers
lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Emerald sprake is van opzet of grove
schuld.

6.2

Emerald is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving of schade voortvloeiende uit een
recall van door haar geleverde goederen.

6.3

Ongeacht hetgeen is overeengekomen is Emerald, uit welke hoofde ook, in geen
geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen, ten gevolge waarvan wederpartij schade heeft geleden.

6.4

Wederpartij vrijwaart Emerald voor alle aanspraken van derden (ongeacht aard
en omvang) en ziet te dezer van regres op Emerald af.

6.5

Iedere rechtsvordering jegens Emerald zal verjaren door verloop van 1 jaar en
vervalt na verloop van 2 jaren.
Artikel 7: Overmacht

7.1

Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil
en toedoen van Emerald, al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst voorzienbaar, die de normale uitvoering van de overeenkomst
verhindert of bemoeilijkt, zoals onder andere (doch niet uitsluitend) niet, niet
deugdelijke of niet tijdige levering door toeleveranciers aan Emerald; ziekte van
personeel van Emerald; gebreken in hulp- en transportmiddelen; brand; werkstaking; verkeersbelemmeringen; overheidsmaatregelen; oorlog of andere onlusten.

7.2

Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten, geeft overmacht beide
partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, nadat de overmachtsituatie twee maanden heeft voortgeduurd, een en ander zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1

Emerald blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat
de wederpartij aan al haar verplichtingen uit hoofde van de met Emerald bestaande overeenkomst zal hebben voldaan.

8.2

Het is wederpartij niet toegestaan goederen waarop het eigendomsvoorbehoud
van Emerald rust te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
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8.3

Wederpartij is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen,
indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen uitsluitend in het kader van
de normale uitoefening van haar bedrijf. Wederpartij zal deze goederen eveneens slechts onder eigendomsvoorbehoud, overeenkomstig het bepaalde in dit
artikel, leveren.

8.4

Indien volledige nakoming van de verplichtingen van wederpartij niet meer
mogelijk of te verwachten is, is deze gehouden dit terstond schriftelijk aan Emerald te melden.
Artikel 9: Partiële nietigheid, Afstand

9.1

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een
rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te
zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de
inhoud en strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.

9.2

Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door
Emerald, brengt dit niet mee dat Emerald afziet van het recht in enig geval wel
strikte naleving te verlangen.
Artikel 10: Toepasselijk recht, Geschillen

10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Emerald en
de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het op 11 april 1980 te Wenen gesloten VN Koopverdrag (CISG) Trb 1981,
184 en 1986, 61.
10.2 Slechts de rechter in het arrondissement te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd van
geschillen tussen partijen kennis te nemen.
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