ALGEMENE VOORWAARDEN
HELUKABEL B.V.
1.

Toepasselijkheid.
1.1. Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met HELUKABEL
B.V., hierna aan te duiden met HELUKABEL, zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2. HELUKABEL accepteert duidelijk niet de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van de wederpartij.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en zover dit
uitdrukkelijk schriftelijk door HELUKABEL zijn aanvaard.

2.

Aanbiedingen.
2.1. Alle aanbiedingen door HELUKABEL, ook wat betreft de daarin vermelde
specificaties en prijzen zijn geheel vrijblijvend.
2.2. De wederpartij kan aan de omschrijving van de producten en de prijzen, als
vermeld in de prijslijsten en dergelijke van HELUKABEL geen rechten ontlenen.
2.3. Aan mondelinge mededelingen of adviezen door personeel van HELUKABEL of
door derden kan opdrachtgever jegens HELUKABEL nimmer enig recht ontlenen.

3.

Opdrachten.
3.1. Een opdracht van de wederpartij verplicht HELUKABEL pas, nadat deze
schriftelijk te kennen heeft gegeven deze opdracht te aanvaarden.
3.2. Tenzij de opdracht van de wederpartij een specifieke omschrijving van de
bestelde producten omvat, is HELUKABEL slechts gehouden tot levering van de
producten zoals aangeduid in de opdrachtbevestiging.
3.3. Aanbiedingen van of opdrachten aan een agent of vertegenwoordiger van
HELUKABEL binden HELUKABEL slechts voor zover HELUKABEL deze
schriftelijk heeft bevestigd.
3.4. Een door HELUKABEL aanvaarde opdracht kan slechts door de wederpartij
worden geannuleerd, indien HELUKABEL hiermede instemt.

4.

Prijzen.
4.1. Een opdracht wordt door HELUKABEL slechts aanvaard tegen de prijzen die
alsdan worden gehanteerd dan wel in de opdrachtbevestiging worden vermeld.
4.2. De door HELUKABEL vermelde prijzen zijn exclusief transport, exclusief
verpakking en exclusief B.T.W. tenzij anders is overeengekomen.
4.3. HELUKABEL behoudt zich het recht voor haar prijzen te veranderen.

5.

Betaling.
5.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij het aan hem in rekening
gebrachte bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum ten name van HELUKABEL te
hebben voldaan.

5.2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige vordering uit welke hoofde ook met
het hem in rekening gebrachte bedrag te verrekenen.
5.3. HELUKABEL maakt aanspraak op een rentevergoeding van 1% per maand over
de niet tijdig betaalde bedragen.
5.4. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij een vergoeding van 15% ter
zake van buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag aan
HELUKABEL verschuldigd, zodra de wederpartij na eerste sommatie tot betaling
daaraan niet tijdig heeft voldaan.

6.

Levering.
6.1. Tenzij anders overeengekomen levert HELUKABEL franco in Nederland vanaf
€ 250.-- netto orderwaarde, anders worden vrachtkosten en administratiekosten in
rekening gebracht. In Nederland zijn die kosten € 19,50 voor normale zendingen.
6.2. De door HELUKABEL opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en niet
verplichtend.
6.3. Een overeengekomen leveringstermijn vangt eerst aan, nadat de wederpartij alle
benodigde specificaties voor de te leveren producten aan HELUKABEL heeft
verschaft.
6.4. De leveringstermijn wordt in ieder geval als onderbroken beschouwd in geval van
overmacht en in het geval dat HELUKABEL gedwongen is extra kosten te melden,
waarmee tot het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening is gehouden.
6.5. HELUKABEL is bij te late levering geen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij
de te late levering aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
6.6. HELUKABEL heeft het recht om in deelleveringen te leveren.
6.7. De plicht tot levering wordt opgeschort, indien en zolang enig aan HELUKABEL
verschuldigd bedrag niet is betaald.
6.8. Indien de wederpartij de door hem bestelde producten niet in ontvangst neemt, is
HELUKABEL gerechtigd deze toch in rekening te brengen en is het gestelde onder de
paragraaf “ Betalingen” onverminderd van toepassing.
6.09. Het volledig risico van de geleverde goederen gaat op het moment van levering
over naar de opdrachtgever.
6.10. Een variatie van +/- 10% van de bestelde lengtes mag worden geleverd.
Materialen speciaal gemaakt volgens klant specificaties worden geleverd in lengtes
zoals geproduceerd, dit in verband met productietechnische redenen. In elk geval
wordt altijd de juist geleverde lengte in rekening gebracht.
6.11. Indien de levering geschiedt middels haspels, is het HELUKABEL
voorbehouden middels wegwerphaspels te leveren, dan wel middels huurhaspels.
Geschiedt de levering middels huurhaspels van K.T.G. te Keulen, dan zijn de
reglementen van K.T.G. van toepassing.
Geschiedt de levering middels wegwerphaspels, dan worden deze bij levering
eigendom van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
6.12. HELUKABEL kan een toeslag berekenen indien de gevraagde hoeveelheid
afwijkt van de standaard verpakkingseenheid.

6.13. HELUKABEL behoudt zich het recht voor om een vergelijkbaar product te
leveren in plaats van het door de wederpartij bestelde product. Hiermede wordt
HELUKABEL geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

7.

6.14. HELUKABEL heeft het recht om € 15,00 knipkosten in rekening te brengen per
geknipte kabel voor een lengte onder de 100 meter.
.
Eigendomsvoorbehoud.
7.1. Zolang niet alle vorderingen van HELUKABEL zijn voldaan, blijven de door
haar geleverde producten eigendom van HELUKABEL, ook als zij zich in het bezit
van de wederpartij bevinden en ongeacht, of deze al dan niet bewerkt, verwerkt, of
met andere zaken verbonden zijn.
7.2. Indien de wederpartij jegens HELUKABEL in gebreke is, is HELUKABEL
gerechtigd het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terug te nemen c.q. te
doen terugnemen.

8.

Klachten.
8.1. In geval van klachten dient de wederpartij deze binnen 10 dagen na ontvangst van
het geleverde product schriftelijk ter kennis te brengen. Indien HELUKABEL de
klacht aanvaardt, is zij te hare keuze gerechtigd de betreffende goederen te vervangen,
te herstellen dan wel terug te nemen met terugbetaling van de koopprijs.
8.2. Reclamaties over een factuur zijn slechts van waarde indien zij schriftelijk zijn
ingediend binnen 10 dagen na factuurdatum. Zij geven de wederpartij niet het recht
betalingen op te schorten.
8.3. De wederpartij vrijwaart HELUKABEL tegen iedere vordering van derden, welke
deze wegens schending van hun rechten doen gelden, wanneer de producten
overeenkomstig door de wederpartij verlangden specificaties afwijken van normale
specificaties van HELUKABEL.

9.

Aansprakelijkheid.
9.1. HELUKABEL is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan
ook, die de wederpartij of een derde stelt, direct of indirect geleden of te zullen lijden
ten gevolge van het gebruik dan wel de ongeschiktheid van de door HELUKABEL
geleverde producten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
9.2. Ter zake van producten die de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst aan
HELUKABEL ter beschikking heeft gesteld, is de tegenpartij verplicht HELUKABEL
te vrijwaren tegen aanspraken van derden.

10.

Ontbinding.
10.1. HELUKABEL heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de
wederpartij enige uit die overeenkomst of andere overeenkomsten met HELUKABEL
voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt.
10.2. Indien de overeenkomst wegens een aan de wederpartij toe te rekenen reden
wordt ontbonden, heeft HELUKABEL in ieder geval recht op een schadevergoeding
ter grootte van de verkoopprijs van de producten die door deze ontbinding niet door
HELUKABEL geleverd konden worden, onverlet het recht volledige
schadevergoeding te vorderen.

11.

Overmacht.
11.1. In geval van overmacht aan de zijde van HELUKABEL wordt de uitvoering van
de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand de uitvoering
onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is
gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
11.2. Onder overmacht wordt ten deze onder andere verstaan: oorlog, oorlogsgevaar
en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand,
werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan
vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en het in het algemeen alle
onvoorziene omstandigheden, zo in binnen en buitenland, ten gevolge waarvan
naleving der overeenkomst redelijkerwijs niet meer van HELUKABEL kan worden
gevergd.
11.3. Overmacht is mede aanwezig indien ten gevolge van de omstandigheden of om
welke reden dan ook de leverancier, bij wie HELUKABEL de verkochte goederen,
dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld, deze niet of niet tijdig aan
haar heeft geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst heeft
geannuleerd.

12.

Garantie.
12.1. HELUKABEL verleent geen andere garantie dan de garantie die verstrekt wordt
door de fabrikant c.q. toeleverancier van HELUKABEL. In geen enkel geval is
HELUKABEL verplicht tot enige andere handeling dan het aan de opdrachtgever ter
beschikking stellen van een vervangend goed.

13.

Rechtelijke bevoegdheid.
13.1. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechters te
‘s-Hertogenbosch of Eindhoven behoudens de bevoegdheid om van HELUKABEL
desgewenst de woonplaats van de wederpartij te adiereren.
13.2. Op alle overeenkomsten met HELUKABEL is het Nederlands recht van
toepassing.

