Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de gemeenschappelijke regeling De Betho
1 .......... Algemeen
Onder de gemeenschappelijke regeling De Betho (hierna te noemen De Betho), wordt verstaan het openbaar lichaam, als bedoeld in
artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd De Betho.
2. ......... Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen De Betho en haar afnemers van zaken en diensten.
Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien deze door De Betho schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 6: 225 lid 3 BW is niet van
toepassing. Indien afwijkende voorwaarden zijn aanvaard, blijven deze voorwaarden voor zover mogelijk van toepassing.
3. ......... Offertes
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen en zijn steeds geldig gedurende 1
maand na dagtekening. Bestaat de offerte uit meer dan één prijsopgave dan is De Betho niet verplicht om slechts één onderdeel
tegen de aangeboden prijs te leveren.
Alle toezeggingen, die tijdens de loop van de overeenkomst mondeling zijn gedaan door werknemers, agenten en/of andere
tussenpersonen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door De Betho en gelden slechts voor de betreffende
opdracht c.q. overeenkomst. Voor nieuwe opdrachten, c.q. overeenkomsten kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.
Kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en foto's en in het algemeen elke opgave omtrent eigenschappen, maten en
gewichten van artikelen geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en slechts bij benadering maatgevend. Een
tolerantie van circa 5% met betrekking tot aantallen, maten en gewichten zal voor de afnemer geen grond voor het vragen van
schadevergoeding of annulering van de order vormen.
De Betho behoudt zich het recht voor om aan de artikelen wijzigingen aan te brengen mits aan de functionele eigenschappen van
deze artikelen geen afbreuk wordt gedaan. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht De Betho niet tot levering
c.q. acceptatie van een order. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft kunnen de kosten van calculatie, tekeningen en
geleverde/vervaardigde monsters in rekening worden gebracht.
4. ......... Schriftelijke bevestiging
Alle door De Betho uit te voeren opdrachten worden door haar schriftelijk bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Opgenomen orders zijn geheel vrijblijvend en kunnen zelfs worden herroepen onverwijld na de aanvaarding.
5. ......... Prijs
Prijsopgave wordt door De Betho gedaan op basis van op het moment van aanbieding geldende prijzen, tarieven, voorwaarden,
heffingen, etc. Wijziging in de voor De Betho geldende kostprijs ten gevolge van invoer of wijziging van voorschriften en/of
maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties, dan wel ten gevolge van valutaschommelingen, zullen door De Betho
worden doorberekend voor zover deze invoer of wijziging haar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet
bekend kon zijn. Prijsopgave door De Betho geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
- op basis van levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- in Nederlandse valuta.
Wijziging in de uitvoering van het werk door de afnemer aangebracht, geven De Betho aanspraak op bijbetaling ook indien deze
wijzigingen niet schriftelijk zijn opgedragen. Indien met de afnemer geen aangenomen prijs voor de uitvoering van het werk is
overeengekomen, worden de werkzaamheden naar gebruik en billijkheid en voor op het tijdstip van uitvoering/aflevering geldende
prijzen (onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen) overeenkomstig deze voorwaarden uitgevoerd. De
door De Betho te verstrekken specificatie is voor de opdrachtgever, behoudens door hem te leveren tegenbewijs, bindend.
6. ..........Levertijd
Door De Betho opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend, doch gaan eerst in nadat de order door De Betho is aanvaard. De
Betho verplicht zich een opgegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.
Overschrijding van de opgegeven levertijd zal voor de opdrachtgever geen grond vormen afname van de zaken te weigeren en/of
zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij evenmin gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden, of aanspraak te
maken op vergoeding van enige schade.
7. ..........Levering
Levering geschiedt af fabriek respectievelijk magazijn, bedrijf of andere opslagplaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Het vervoer af fabriek respectievelijk magazijn etc., indien verzorgd door De Betho, geschiedt voor rekening en risico van de
opdrachtgever. Eventuele kosten van vrijmaking aan de grens zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient de zaken terstond na terbeschikkingstelling af te nemen. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft,
gaat in ieder geval het risico op hem over.
Emballage kan niet worden geretourneerd. Indien door De Betho statiegeld op emballage wordt bedongen en/of wettelijke
voorschriften De Betho verplichten de emballage terug te nemen, dan gebeurt dat op kosten van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever weigert de zaken af te nemen, dan heeft De Betho het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van De Betho op eventuele
schadevergoeding. In dit geval houdt De Betho gedurende een periode van vier weken na schriftelijke kennisgeving van gereed zijn
van de zaken deze ter beschikking van opdrachtgever, echter voor diens rekening en risico. Na het verstrijken van deze periode van
vier weken is De Betho gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minderopbrengst en de kosten komen
voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd de overige rechten.
De Betho is gerechtigd de uitlevering van zaken op te schorten zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen
uit de onderliggende dan wel voorafgaande overeenkomst(en).
Indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke levering als afzonderlijke transactie worden beschouwd. De termijn
binnen welke een prestatie moet worden (op)geleverd kan schriftelijk worden vastgelegd:
- hetzij in een aantal werkbare werkdagen;
- hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden;
- hetzij door een bepaalde dag/week te noemen.
Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen als
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van De Betho gedurende 5 uren,
respectievelijk tenminste 2 uren, door het grootste deel van De Betho (personeel of machines) niet kon worden gewerkt. In geval
opneming van een werk/prestatie is overeengekomen, geschiedt de opneming van een werk na schriftelijke mededeling aan de
wederpartij op welke dag het werk voltooid zal zijn. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk. Nadat het werk is opgenomen,
dient de wederpartij binnen 8 dagen schriftelijk mede te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met
opgave van de gebreken, die de redenen van de ophouding van de goedkeuring zijn. Wordt niet binnen 8 dagen na de opneming
schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn
goedgekeurd. Kleine gebreken, ongeacht die gevoeglijk voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen
geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De Betho is
gehouden dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het
overeenkomstig het vorenstaande is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn
goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. De wederpartij kan een werk, voordat dit voltooid is,
of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, in gebruik nemen of doen nemen, na schriftelijke toestemming van De Betho, mits de
ingebruikneming een voldoende voortgang van het werk niet in gevaar brengt. Door bedoelde ingebruikneming wordt het werk, dan
wel dat onderdeel als opgenomen, goedgekeurd en opgeleverd beschouwd. Zodra een werk of een gedeelte daarvan is opgeleverd,
heeft De Betho aanspraak op betaling.
Ingeval opneming van een werk/prestatie niet is overeengekomen, wordt een werk/prestatie geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip
waarop door De Betho dit aan de wederpartij is bericht, dan wel de wederpartij het object/werk/product/prestatie in gebruik heeft
genomen.
8. .......... Reclames
Alle reclames dienen binnen acht dagen na aflevering of oplevering van het werk en voorzover het betreft reclames over facturen
binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij De Betho te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond
der klachten. Reclames inzake eventuele verborgen gebreken dienen binnen acht dagen na constatering eveneens schriftelijk en
onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der geconstateerde gebreken bij De Betho te worden ingediend. Voor deze
gebreken geldt een uiterste termijn van drie maanden na aflevering. Manco's en uitwendig beschadigde zaken en/of verpakkingen
dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument.
In geval van reclame is de afnemer verplicht de zaken en/of partij terzake waarvan is gereclameerd ter beschikking van De Betho te
houden. De opdrachtgever is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door De Betho te verlenen.
Indien een reclame terecht geschiedt - zulks ter beoordeling van De Betho - is De Betho gerechtigd hetzij de geleverde zaken terug
te halen en te vervangen, hetzij tegen teruggave van de zaken de opdrachtgever te crediteren voor het betreffende factuurbedrag.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of zijdelings het gevolg is van een door De Betho niet
of niet geheel nagekomen verplichting is uitgesloten.
Indien de zaken na levering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of oververpakt
of verwerkt, vervalt elk recht van de opdrachtgever op vervanging of creditering.
Een reclame betrekking hebbend op slechts een deel van de geleverde zaken zal de opdrachtgever niet het recht geven zijn
verplichtingen jegens De Betho op te schorten.
9. .......... Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door De Betho geleverde zaken blijven eigendom van De Betho totdat volledige betaling van alle vorderingen voortvloeiende
uit de daarop betrekking hebbende overeenkomst heeft plaatsgevonden.

b. Indien nodig is afnemer verplicht De Betho alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen die dienen ter
bescherming van het door De Betho voorbehouden eigendomsrecht.
c. Onverminderd het in art 9, lid b gestelde, blijven alle risico's met betrekking tot de geleverde zaken voor rekening van de afnemer.
d. Over geheel of gedeeltelijke onbetaalde zaken mag door afnemer niet anders worden beschikt dan in het normale uitoefenen van
zijn bedrijf. Met name is afnemer niet gerechtigd zonder onze schriftelijke toestemming deze zaken in pand of anderszins tot
zekerheid te doen strekken.
e. Wij behouden nu voor alsdan een bezitloos pandrecht op zaken genoemd in art 9, lid a op het moment van tenietgaan van De
Betho eigendomsvoorbehoud tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen wij nu van opdrachtgever te vorderen hebben, alsmede
van toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook.
Opdrachtgever machtigt De Betho uitdrukkelijk de overeenkomst waar deze leverings- en betalingsvoorwaarden deel van uitmaken
te registreren bij de Inspecteur der Registratie en Successie.
10. ........ Annulering en wijziging van de order
a. Indien de opdrachtgever de order annuleert, is hij gehouden de uit de annulering eventueel voortvloeiende valutaverliezen te
vergoeden indien De Betho in verband met de order met een bank of andere derde een valuta-overeenkomst heeft gesloten. De
opdrachtgever is voorts verplicht De Betho te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de order.
Speciaal voor de opdrachtgever vervaardigde, bewerkte of verpakte zaken dan wel op maat geleverde zaken kunnen nimmer door
De Betho worden teruggenomen. De opdrachtgever is gehouden met de uitvoering van een dergelijke order gemoeide kosten te
betalen.
b. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager
bedrag dan oorspronkelijk is overeengekomen.
c. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door
de opdrachtgever tijdig aan De Betho ter kennis zijn gebracht.
d. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een orderbevestiging door de opdrachtgever die betrekking heeft op de levering van
normale tot het standaardpakket van de opdrachtgever behorende zaken, heeft De Betho het recht een bedrag als vergoeding in
rekening te brengen tot een totaal van 15% van het totaal der orderbevestiging.
e. Alle mededelingen door de afnemer aan De Betho kunnen slechts schriftelijk (eventueel per telefax) worden verzonden. Worden
ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is De Betho niet aansprakelijk voor de niet of niet juiste uitvoering der wijzigingen.
11. .......... Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (de vervaldag) zonder korting, behalve die bij lid b van dit artikel
bedoeld. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Wij zijn steeds gerechtigd contante betaling te
vorderen.
b. Indien opdrachtgever zodanig betaalt, dat zijn betaling binnen 10 dagen na factuurdatum gecrediteerd is op de rekening van De
Betho dan wel contant ten kantore van De Betho is voldaan, mag hij 0,5% van de hoofdsom als korting voor contante betaling
aftrekken.
c. Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat opdrachtgever de betreffende koopovereenkomst niet of niet
geheel zal naleven, dan is De Betho gerechtigd de (leverings)verplichtingen op te schorten, dan wel vooruitbetaling of
zekerheidsstelling te verlangen binnen een door De Betho te bepalen termijn alvorens tot levering of verdere levering over te gaan.
Indien opdrachtgever in verzuim blijft met de vooruitbetaling of zekerheidsstelling binnen de door De Betho schriftelijk gestelde
termijn dan is de koopovereenkomst ontbonden en is De Betho gerechtigd schadevergoeding te vorderen. De Betho heeft alsdan
steeds het recht te leveren onder rembours.
d. Alle betalingen dienen te geschieden op onze bankrekeningen, of tegen afgifte van een door De Betho getekende kwitantie in
Nederlandse valuta.
e. Indien de betaling niet voor of op de vervaldag plaatsvindt, zal opdrachtgever, gerekend vanaf de vervaldag tot aan de dag der
betaling, een rente verschuldigd zijn die 2% ligt boven de wettelijke rente.
f. Indien opdrachtgever met enige betaling achter is, worden, in afwijking van lid a, alle door hem aan De Betho te betalen sommen
tot het volle bedrag terstond opeisbaar, zodat De Betho onmiddellijke betaling daarvan kan vorderen. De Betho kan in dat geval de
uitvoering van alle voor afnemer aanvaarde orders opschorten, totdat al hetgeen in verband met de vorige zin binnen een door De
Betho te stellen termijn is betaald, dan wel door opdrachtgever een voor De Betho aanvaardbare zekerheid tijdig is gesteld voor de
betaling van alle andere voor opdrachtgever in uitvoering genomen orders. Indien betaling of zekerheid aldus niet heeft
plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd alle voor opdrachtgever in uitvoering genomen orders te annuleren, onverminderd onze rechten
op schadevergoeding.
g. Vanaf het moment dat de betalingstermijn in lid a verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, zijn wij gerechtigd de
overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en is De Betho
gerechtigd om de geleverde zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het hiervoor bepaalde onder "Eigendomsvoorbehoud".
h. Alle door De Betho te maken buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke

kosten worden gefixeerd op 15% van het opeisbare bedrag en de rente tezamen. Betalingen door afnemer gedaan, strekken in de
eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en dan op de hoofdsom.
12. .......... Aansprakelijkheid
De Betho is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in het bijzonder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade, geleden door
opdrachtgever en/of diens werknemers en/of derden als direct of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde zaken,
verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten en dergelijke dan wel gedragingen van haar werknemers of door haar
ingeschakelde derden, een en ander onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten
(productaansprakelijkheid). Indien De Betho met inachtneming van het voorgaande niettemin aansprakelijk kan worden gehouden
voor enige schade is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de
betrokken zaken of indien dit bedrag hoger is, het bedrag dat De Betho zelf ter zake op haar toeleveranciers of assuradeuren kan
verhalen.
13. .......... Overmacht
a. Ingeval De Betho door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker
wordt, heeft De Betho het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
b. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de naleving
van een overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking,
bedrijfssluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in de fabriek van De Betho of in die van onze
onderleveranciers, transportstoringen en andere buiten de controle van De Betho liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade,
oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van grondstoffenprijzen, energiekosten,
invoerrechten en accijnzen en/of belastingen waarbij Nederland of een ander land, waaruit De Betho het voor de levering benodigde
materiaal had willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door onze leveranciers.
14. .......... Ontbinding
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens De Betho niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk nakomt, indien hij in staat van
faillissement wordt verklaard of surcéance van betaling aanvraagt, indien hij tot liquidatie overgaat of beslag wordt gelegd op zijn
gelden of goederen, heeft De Betho het recht de overeenkomst, althans het nog niet uitgevoerde gedeelte van deze overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op algehele
schadevergoeding.
15. .......... Industriële - en intellectuele eigendom
a. Alle door De Betho gebruikte stempels, matrijzen, modellen en/of gereedschappen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door De Betho en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Betho worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt of geëxploiteerd.
De Betho behoudt zich de rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke De Betho gebruikt of gebruikt heeft in het
kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
De Betho behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
b. De aan de vervaardiging van speciale productiemiddelen verbonden kosten zullen worden verrekend ter keuze van De Betho,
hetzij in een bedrag ineens, hetzij in de af te leveren producten en worden vooraf schriftelijk overeengekomen.
16. .......... Toepassing recht en rechterlijke bevoegdheid
Op alle overeenkomsten die tot stand komen - daaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn - is uitsluitend
het Nederlands recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen De Betho en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement Middelburg.
17. .......... Conversie
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, dan wel van een met inachtneming van deze algemene voorwaarden
gesloten overeenkomst, niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Conversie als bedoeld in
artikel 3:42 B.W. wordt uitdrukkelijk niet uitgesloten.
18. ......... Inwerkingtreding
Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 januari 2007 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Middelburg.
Hiermee vervallen alle voorafgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden.

