
Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden GlobalFair B.V., Barendrecht. 

 

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder koper verstaan: de persoon of onderneming een 
overeenkomst is aangegaan. 

1.2 Met verkoper wordt bedoeld: GlobalFair te Barendrecht. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verrichte 
handelingen van verkoper. 

 

Artikel 3 Offertes 

3.1 Aanvaarding van een offerte van verkoper is integraal onderdeel van de algemene 
voorwaarden. 

3.2 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 

 

Artikel 4 Toepasselijk recht en geschillen 

4.1 Het Nederlandse recht is van toepassing. Het Weense Koopverdrag wordt uitgesloten. 

4.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.  

 

Artikel 5 Levering, emballage en risico 

5.1 Goederen worden af magazijn geleverd, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen. 

5.2 Emballage waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen factuurwaarde, 
eventueel verhoogd met een emballage vergoeding. 

5.3 Het risico van de goederen gaat over op de koper op het moment dat de goederen ter 
beschikking zijn gesteld aan koper. 

5.4 Koper neemt de goederen over tegen overeengekomen datum. Indien koper niet op tijd de 
goederen overneemt zal koper verantwoordelijk zijn voor het risico en aanvullende kosten 
voor opslag. 

 

Artikel 6 Reclames 

 

6.1 Indien er tekorten en/of gebreken geconstateerd dan dienen deze schriftelijk binnen een 
etmaal na levering te worden gemeld. 



6.2 Koper dient aan verkoper een onderzoek, uitgevoerd door een erkend expert, te 
overhandigen. Het expert rapport  vermeld: 

 - levering van de correcte goederen; 

 - levering van de afgesproken hoeveelheid; 

 - levering voldoet aan de kwaliteitseisen van de overeenkomst of EU normen. 

 

Artikel 7 Overmacht 

 

7.1 Indien naleving van de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden redelijkerwijs niet 
meer verwacht kan worden is verkoper gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te 
ontbinden. Er kan geen aanspraak op schade vergoeding worden gemaakt door koper. 

7.2 Als onvoorziene omstandigheden gelden alle gebeurtenissen buiten de controle van verkoper 
die negatief uitpakken voor de levering. Deze gebeurtenissen bevatten onder meer, maar niet 
uitputtend: vertraagde of niet levering van een toeleverancier, extreme 
weersomstandigheden, oorlog (dreiging), overheid optreden, brand, stakingen, diefstal, 
machine defecten, energie uitval en transport beschadiging. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

 

8.1 Verkoper is aansprakelijk voor geleden schade voor zover er sprake is van opzet of grove 
nalatigheid. 

8.2 Verkoper is aansprakelijk voor geleden schade tot de factuurwaarde van de levering. Indien 
verkoper is gedekt door verzekering zal de schade beperkt zijn tot het bedrag van uitkering. 

 

Artikel 9 Prijzen 

 

9.1 Tenzij anders en schriftelijk vermeld zijn opgegeven prijzen af magazijn, exclusief transport, 
emballage, en omzetbelasting. 

 

Artikel 10 Betaling 

 

10.1 Betaling dient dertig dagen na factuurdatum te geschieden. 

10.2 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is uitgevoerd, is koper een rente 
van 1% per maand verschuldigd aan verkoper. Kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke 
invorderingen worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag bovenop eventuele 
proces- en overige kosten. 



Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

 

11.1 De door verkoper geleverde goederen blijven eigendom totdat koper aan alle verplichtingen 
van de overeenkomst heeft voldaan. 

11.2 Indien koper zijn/haar verplichtingen niet nakomt, of een gegronde vermoeden hiertoe heeft, 
is verkoper gerechtigd om goederen weg te halen bij koper of bij derden die houder zijn van 
de goederen. 

 

Artikel 12 Compensatie/verrekening 

 

12.1 Indien koper niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan dan is verkoper gerechtigd 
om prestaties op te schorten. 

12.2 Indien verkoper een bedrag verschuldigd is aan koper dan kan koper zich niet beroepen op 
compensatie. 

 

Artikel 13 Recht van ontbinding 

 

13.1 Indien koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan verkoper 
met onmiddellijke ingang de overeenkomst ontbinden. Hier is geen tussenkomst van gerecht, 
sommatie of ingebrekestelling voor nodig. 

 

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden 

 

14.1 Verkoper is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging zal verkoper de koper 
hiervan op de hoogte stellen of gaat de wijziging in bij een nieuwe overeenkomst. 

 

 


