
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HEUMO B.V. (2023) 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer …. 

 

Artikel 1: Definities 

1.1 Verkoper: Heumo B.V. (KvK-nummer: 86083880), gevestigd aan de Veldweg 6c te 

(5321 JE) Hedel, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 

1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

1.3 Koper: iedere (rechts)persoon met wie Verkoper een Overeenkomst is aangegaan 

dan wel wenst aan te gaan. 

1.4 Partijen: Verkoper en Koper. 

1.5 Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Partijen inzake de koop c.q. levering 

van een Goed. 

1.6 Goed: het goed c.q. de goederen in de ruimste zin van het woord die op grond van de 

Overeenkomst door Verkoper aan Koper worden geleverd. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper 

aan Koper en Overeenkomsten. 

2.2 De door Koper op de Overeenkomst van toepassing verklaarde algemene 

voorwaarden worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden Verkoper 

slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

2.4 Mochten één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig 

zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. 

2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene 

Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst. 

 

Artikel 3: Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij Verkoper 

uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. 

3.2 Verkoper is gerechtigd zijn aanbod te herroepen tot twee kalenderweken nadat hij de 

aanvaarding ervan door de Koper heeft ontvangen. 

3.3 Indien een aanvaarding door Koper van het aanbod afwijkt, geldt dit als een aanbod 

van Koper en als een verwerping van het aanbod van Verkoper, ook indien slechts 

sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten van het aanbod van Verkoper. 

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders door Verkoper aangegeven, vormen opgaven en 

specificaties met betrekking tot maten, gewichten, capaciteiten, prestaties of 

resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal en 

dergelijke slechts benaderingen die Verkoper niet binden. Aan dergelijke 

benaderingen kan Koper geen rechten ontlenen.  

 

Artikel 4: Totstandkoming 

4.1 De Overeenkomst komt tot stand, voor zover van toepassing binnen de door 

Verkoper gestelde termijn, op het moment van ontvangst door Verkoper van een 

schriftelijke aanvaarding van Koper. Indien Koper een aanbod doet, komt de 

Overeenkomst pas tot stand op het moment dat Verkoper het aanbod schriftelijk 

bevestigt.  

4.2 Na de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of 

toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door Verkoper zijn niet 



bindend voor Partijen, tenzij deze door Verkoper aan Koper schriftelijk worden 

bevestigd. 

Artikel 5: Prijzen 

5.1 Tenzij anders door Verkoper aangegeven, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen in 

Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van 

overheidswege en/of derden (waaronder begrepen bancaire transactiekosten), en in 

geval Verkoper voor het transport van het Goed zorgdraagt, ook exclusief 

transportkosten en verzekeringskosten. De in de vorige zin genoemde posten kan 

Verkoper apart volledig in rekening brengen aan Koper. 

5.2 Verkoper is gerechtigd prijsverhogende factoren (waaronder begrepen, maar niet 

beperkt tot: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, 

materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of andere omstandigheden die verhoging 

van de kosten voor Verkoper met zich meebrengen) en prijsverhogingen 

voortvloeiende uit wijzigingen van de Overeenkomst aan Koper door te berekenen.  

5.3 Koper is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel op eerste 

verzoek van Verkoper en binnen een door de Verkoper gestelde termijn te voldoen. 

5.4 Kosten ontstaan doordat Koper in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de 

Overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die 

toe te rekenen zijn aan Koper ten gevolge waarvan voor Verkoper kosten zijn 

ontstaan, zijn voor rekening van Koper.  

 

Artikel 6: Betaling 

6.1 Koper is verplicht alle aan Verkoper verschuldigde bedragen binnen de door 

Verkoper gestelde termijn (en bij gebreke daarvan: binnen drie dagen na de 

factuurdatum) en vóór de aflevering van het betreffende Goed te betalen, tenzij 

Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  

6.2 Verkoper levert het betreffende Goed niet eerder dan na volledige betaling van al het 

door Koper verschuldigde. 

6.3 De door Verkoper aangegeven betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van 

artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek.  

6.4 Ingeval Koper niet binnen een door Verkoper aangegeven betalingstermijn betaalt, is 

Koper in verzuim en is Verkoper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 

te ontbinden. Indien Verkoper de Overeenkomst niet ontbindt, is Koper direct rente 

aan Verkoper verschuldigd, alsmede de daadwerkelijke buitengerechtelijke 

incassokosten van Verkoper. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de 

wettelijke handelsrente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte 

van de maand gezien als een volle maand. De rente is verschuldigd vanaf het 

moment waarop Koper in verzuim is met betaling tot het moment waarop Koper al 

hetgeen hij aan Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan. 

6.5 Ingeval van (een aanvraag van) liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van 

betaling van Koper zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Verkoper op 

Koper onmiddellijk opeisbaar. 

6.6 Koper is niet bevoegd enige vordering van hem op Verkoper te verrekenen met enige 

schuld aan Verkoper. 

6.7 Ongeacht de tussen Partijen overeengekomen betalingsvoorwaarden is Koper 

verplicht op eerste verzoek van Verkoper een naar zijn oordeel voldoende zekerheid 

voor betaling te verstrekken. Als Koper niet binnen de door Verkoper gestelde termijn 

aan voornoemd verzoek voldoet, raakt Koper direct in verzuim en is Verkoper 

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 



6.8 Als Verkoper in een uit de Overeenkomst voortvloeiende gerechtelijke procedure in 

het gelijk wordt gesteld, is Koper gehouden tot voldoening van alle kosten die 

Verkoper in verband met deze procedure heeft gemaakt. 

 

Artikel 7: Levering 

7.1 Levering vindt plaats op het moment dat Verkoper de zaak op zijn bedrijfslocatie ter 

beschikking stelt aan Koper en aan Koper heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter 

beschikking staat. Koper draagt vanaf dat moment blijvend onder meer het risico en 

de kosten voor opslag, laden, transport en lossen. 

7.2 Partijen kunnen overeenkomen dat Verkoper voor het transport zorgt. Verkoper is 

bevoegd tot het doen van deelleveringen. Het risico en de kosten van onder meer 

opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval blijvend op Koper. Koper kan 

zich tegen deze risico’s verzekeren. Verkoper is niet aansprakelijk voor gedragingen 

van door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, zoals 

een transporteur. 

7.3 Ongeacht de afspraken tussen Partijen omtrent de wijze van levering, is Koper 

verplicht het betreffende Goed vanaf het moment van levering adequaat te 

verzekeren. 

7.4 Levertijden en/of leverdata worden door Verkoper bij benadering vastgesteld. De door 

Verkoper opgegeven levertijden en/of opgegeven leveringsdata zijn geen fatale 

termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW en zijn enkel indicatief. 

7.5 Levertijden gaan pas in wanneer Partijen over alle commerciële en technische details 

overeenstemming hebben bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van 

Verkoper, volledige betaling  van de koopsom door Verkoper is ontvangen én aan de 

noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de levering is voldaan. 

7.6 Verkoper is te allen tijde bevoegd de levertijden en/of leveringsdata eenzijdig te 

wijzigen.  

7.7 Wijzigingen of overschrijding van door Verkoper opgegeven levertijden en/of 

leverdata geeft Koper in geen geval recht op schadevergoding of ontbinding van de 

Overeenkomst. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden als 

gevolg van overschrijding van de levertijd of leverdatum. 

 

Artikel 8: Niet afgenomen Goederen 

8.1 Koper is verplicht na afloop van de levertijd of op de leverdatum het Goed op de door 

Verkoper aangegeven plaats feitelijk af te nemen. 

8.2 Koper dient Verkoper kosteloos alle medewerking te verlenen om Verkoper tot 

levering van het Goed in staat te stellen. 

8.3 Indien Koper het Goed niet afneemt binnen de tussen Partijen overeengekomen 

termijn dan wel de door Verkoper aangegeven levertermijn of uiterlijk op de 

leverdatum, dan wel verzuimt om Verkoper in de gelegenheid te stellen om het Goed 

af te leveren, is Koper onmiddellijk in verzuim en wordt het Goed opgeslagen voor 

rekening en risico van Koper. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die 

Verkoper vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van levering met betrekking tot 

het Goed moet maken, komen geheel voor rekening van Koper. 

8.4 Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is Koper onmiddellijk in 
verzuim, alsmede aan Verkoper per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de 
overtreding voortduurt een boete verschuldigd van € 1.250 per dag met een 
maximum van € 25.000,–. Verkoper is bevoegd deze boete naast schadevergoeding 
op grond van de wet te vorderen.  

 

Artikel 9: Garantie, uitsluiting aansprakelijkheid, klachtplicht 



9.1 Voor het Goed geldt dat Verkoper deze verkoopt zonder enige vorm van garantie en 

in een conditie, zoals door Koper gezien op de website of op de verkooplocatie en 

door Koper akkoord bevonden.  

9.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verborgen of zichtbare gebreken aan 

het verkochte Goed.  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat ook 

aansprakelijkheid voor gevolgschade en algehele of gedeeltelijke  teloorgang van het 

verkochte Goed als gevolg van de uitwerking van ten tijde van de levering aanwezige 

verborgen gebreken. 

9.3 Ingeval Verkoper zich om wat voor reden dan ook niet kan beroepen op lid 1 en/of 2 

van dit artikel, geldt dat alle rechten en aanspraken van Koper in verband met 

gebreken aan het verkochte Goed vervallen indien Koper niet binnen veertien dagen 

nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, 

schriftelijk bij Verkoper heeft geklaagd. 

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Ongeacht de afspraken tussen Partijen omtrent de wijze van betaling, gaat het 

eigendom van het door Verkoper geleverde Goed pas over op Koper nadat Koper alle 

vorderingen van Verkoper heeft voldaan betreffende de tegenprestatie voor door de 

Verkoper aan Koper krachtens overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken en/of 

krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Koper verrichte of 

te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens 

tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 

10.2 Koper mag een Goed dat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, slechts gebruiken 

binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Koper kan dat Goed echter niet 

vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten 

belasten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

10.3 Indien Koper enige betalingsverplichting niet nakomt, is Verkoper bevoegd het Goed 

dat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zonder medewerking van Wederpartij 

tot zich te nemen. Verkoper is niet gehouden de schade die Koper in verband met de 

terugname lijdt, te vergoeden.  

 

Artikel 11: Ontbinding 

Voor zover nodig in aanvulling op hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden is 

bepaald, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden indien Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan 

enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, alsmede ingeval 

van schorsing van betaling en/of (een aanvraag van) surseance van betaling, 

faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van Koper. 

 

Artikel 12: Verkoop met inruil 

12.1 Ingeval bij verkoop van een Goed tegen inruil van een ander goed dient het in te 

ruilen goed dient vrij van financiering en verplichtingen ten aanzien van derden te 

zijn. 

12.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen door Koper aan Verkoper 

verkochte c.q. ingeruilde goederen compleet te zijn, in goede staat te verkeren en vrij 

te zijn van verborgen gebreken. 

12.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Koper alle bij de goederen horende 

documenten aan Verkoper overhandigd te worden op het moment dat de goederen 

eigendom van Verkoper worden. 



12.4 Als sprake is van inruil en Koper in afwachting van aflevering van het door Verkoper 

te leveren Goed de in te ruilen goederen onder zich houdt, blijft het risico van de in te 

ruilen goederen bij Koper tot het moment dat hij deze aan Verkoper heeft geleverd. 

12.5 Ingeval Koper een in te ruilen goed in afwachting van de levering nog gebruikt, berust 

het risico voor dat goed bij Koper en komen alle kosten, met name die van onderhoud 

en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van 

verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het geldige complete 

kenteken- en/of registratiebewijs en eventuele overige officiële documenten, voor 

rekening van Koper. 

12.6 Indien de in te ruilen goederen naar het oordeel van Verkoper op het moment dat hij 

de feitelijke beschikking over het betreffende goed krijgt, niet meer in dezelfde staat 

verkeert als op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst, is 

Verkoper bevoegd de inruil te weigeren, de Overeenkomst te ontbinden dan wel 

voldoening van de overeengekomen koopprijs te verlangen. 

12.7 Indien de in te ruilen goederen naar oordeel van Verkoper gebreken vertoont die pas 

eerst geconstateerd konden worden na de feitelijke terbeschikkingstelling aan 

Verkoper, doch waarvan naar objectieve maatstaven vaststaat dat die gebreken 

reeds aanwezig waren op het moment van het tot stand komen van de 

Overeenkomst, dient Koper de schade die daardoor voor Verkoper ontstaat aan 

Verkoper te vergoeden. Onder schade wordt vermindering van de waarde begrepen. 

 

Artikel 13: Overmacht 

13.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is 

Verkoper bevoegd de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te 

ontbinden, zonder dat dit Koper enige aanspraak op schadevergoeding geeft, dan wel 

nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Als de overmachtsituatie is 

vervallen, komt Verkoper zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. 

13.2 Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van 

Verkoper ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt 

verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder 

geval:  

- indien de productie c.q. toelevering van een bepaalde zaak wordt gestaakt;  

- indien Verkoper aan Koper een nog in te ruilen Goed heeft verkocht en deze 

machine en/of dit voertuig door omstandigheden die Verkoper niet 

aangerekend kunnen worden, niet aan Koper geleverd kan worden;  

- verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem 

ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, 

waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, 

diefstal en ander ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of bij zijn 

leverancier(s). 

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

14.1 In aanvulling op het hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden over 

aansprakelijkheid van Verkoper is bepaald, is aansprakelijkheid van Verkoper op 

grond van welke grondslag dan ook uitgesloten, behoudens opzet of bewuste 

roekeloosheid van Verkoper of zijn leidinggevende(n) (leidinggevende 

ondergeschikten daaronder begrepen). 

14.2 Ingeval Verkoper om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 1 van dit 

artikel, is de aansprakelijkheid op welke grondslag dan ook van Verkoper beperkt tot 

het vergoeden van die schade waartegen Verkoper uit hoofde van een door of ten 

behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze 



schadevergoedingsplicht is echter nooit groter dan het bedrag in het betreffende 

geval onder deze verzekering wordt uitbetaald. 

14.3 Als Verkoper om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is 

de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal 15% van het totale factuurbedrag 

exclusief btw.   

14.4 Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden wegens 

productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Goed dat door Koper aan 

een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Koper geleverde producten 

en/of materialen. Koper is gehouden alle voor Verkoper in dit verband geleden 

schade, waaronder de (volledige) kosten van verweer, te vergoeden. 

 

Artikel 15: Overdracht van rechten en plichten 

 
Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze Algemene 
Voorwaarden of de Overeenkomst niet overdragen of verpanden, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Dit beding heeft 
goederenrechtelijke werking. 

 

Artikel 16: Rechtskeuze en forumkeuze 

16.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht exclusief van 

toepassing. 

 

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten, alsmede enige toekomstige internationale regeling inzake koop van 

roerende zaken, waarvan de werking door Partijen kan worden uitgesloten. 

 

16.3 Alle geschillen tussen Partijen worden, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen 

zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht van 

de vestigingsplaats van Verkoper. Verkoper mag van deze forumkeuze afwijken en 

de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

 


