
 

Algemene voorwaarden Van Heest Trading  

Artikel 1 - Definities 

Aanbieder: Van Heest Trading gevestigd te Spijkenisse , ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 51196204 ; 

Afnemer: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk danwel een rechtspersoon, maar 

in ieder geval handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; 

Offerte: elke aanbieding van goederen zoals opgenomen in de door Aanbieder aan 

Afnemer toegezonden offerte welke offerte na acceptatie door Afnemer de overeenkomst 

tussen partijen vormt. Deze algemene voorwaarden zullen telkens onderdeel van de 

Offerte uitmaken; 

Prijs: de prijs van het aangeboden goed zoals opgenomen in de Offerte. Bijkomende 

kosten zoals verzending worden apart vermeld. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Aanbieder en 

Afnemer, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. 

Artikel 3 - Het aanbod 

1. De aangeboden goederen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk in de 

Offerte beschreven. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het 

aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. 

2. In elke Offerte wordt duidelijk vermeld wat de rechten en verplichtingen zijn die aan 

het aanbod zijn verbonden voor Afnemer. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze 

van betaling, de verzendkosten en overige condities. 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de Offerte en het 

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Acceptatie van de Offerte vindt plaats door de de schriftelijke bevestiging door 

Afnemer aan Aanbieder. 

Artikel 5 - De prijs 

1. Afnemer is gebonden aan de prijs zoals weergegeven in de Offerte, onder voorbehoud 

van zet- en tikfouten. 

2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen er geen prijsverhogingen 

plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of 

bepalingen of dat er zoals genoemd in artikel 6.1 sprake is van een zet- of tikfout. 

Artikel 6 – Conformiteit, inspectie en garantie 

1. Aanbieder staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in de Offerte vermelde 

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 

2. Afnemer dient de goederen bij aflevering te inspecteren op volledigheid en op 

gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen 8 uur na aflevering schriftelijk gemeld te 

worden. Bij transportschade dient Afnemer onmiddellijk de onderneming die 

verantwoordelijk is voor het transport in zijn bijzijn een verklaring te laten opstellen en 

deze onverwijld te doen toekomen aan Aanbieder. 

3. Aftekening van de vrachtbon door Afnemer geldt als acceptatie van de levering.  

4. In de handel gebruikelijke of technisch noodzakelijke afwijkingen, aanpassingen van 

de kwaliteit, afmetingen, kleur en eigenschappen alsook wijziging van de constructie en 

uitvoering die in het belang zijn van de betreffende goederen, vormen geen 

bezwaargrond.   



5. Aanbieder neemt enkel goederen terug na voorafgaande schriftelijke bevestiging 

vanuit Aanbieder. Aanbieder is niet verplicht goederen terug te nemen wanneer 

Aanbieder geen gebreken erkent.   

6. Bij goederenterugname door Aanbieder worden de goederen overeenkomstig hun 

toestand gecrediteerd. De toestand wordt op verzoek van Afnemer bepaald door een 

door Aanbieder te benoemen deskundige.   

7. Alle kosten die in verband met de retourzending ontstaan, zijn voor rekening van 

Afnemer. 

8. Aanbieder biedt geen garantie op de te leveren goederen.   

Artikel 7 - De uitvoering van de bestelling 

1. Aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 

nemen en bij de uitvoering van bestellingen. 

2. Indien uitvoering van de Offerte niet mogelijk is door hetzij door (tijdelijk) niet in 

voorraad zijn, hetzij om andere redenen een belemmering ondervindt, of indien een 

bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Afnemer 

hiervan uiterlijk 2 weken nadat de overeenkomst tot stand kwam bericht. 

3. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Aanbieder zodanige 

inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een 

vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aanbieder kan een voorstel voor een 

vervangend artikel doen aan Afnemer. Afnemer is niet verplicht in te gaan op dit 

voorstel. De bestaande bestelling blijft onverminderd van kracht. 

4. Indien de levering van een artikel onmogelijk blijkt en een vervangend artikel niet 

beschikbaar is, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling 

plaatsvinden. 

 

Artikel 8 - Betaling 

1. Doorgaans zal Aanbieder bij de verkoop van goederen van Afnemer betaling vooraf 

verlangen. 

2. Wanneer in tegenstelling tot lid 1 toch zonder betaling vooraf de bestelde goederen 

worden verzonden, dan dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 

dagen na bezorging van het goed, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is 

overeengekomen. 

3. Aanbieder kan besluiten betaling over te laten aan een door Aanbieder ingeschakelde 

factoring organisatie. Indien dit het geval is, vermeldt de Offerte dit. Indien Aanbieder 

levert op basis van factoring, kan bevrijdende betaling alleen plaatsvinden door middel 

van rechtstreekse voldoening van het factuurbedrag op IBAN nummer: 

NL42ABNA0572511264 BIC: ABNANL2A t.n.v. FreelanceFactoring.com te Rotterdam. 

4. In geval van wanbetaling van Afnemer heeft Aanbieder onverminderd het bepaalde in 

het volgende artikel het recht om de door Aanbieder alle gemaakte kosten ter 

voldoening van haar vordering in rekening te brengen, met een minimum van Eur 150. 

Onder de te maken kosten vallen in ieder geval alle kosten van door Aanbieder 

ingeschakelde incassobureaus, deurwaarders, juristen, advocaten en griffierechten in 

alle instanties.  

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 

1. Eigendom van geleverde goederen gaat eerst over door betaling. Levering 

voorafgaand aan betaling conform lid 2 of 3 van het voorgaande artikel doet hier niet 

aan af. In een dergelijk geval vindt levering onder eigendomsvoorbehoud plaat en wordt 

Afnemer geacht de goederen ten behoeve van Aanbieder te houden. Afnemer is richting 

Aanbieder aansprakelijk voor elke schade ontstaan in de periode totdat betaling heeft 

plaats gevonden.  

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  

3. Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 



Aanbieder dan wel aan en door haar aan te wijzen derden (in welk geval deze derde voor 

het goede begrip van dit artikel gelijk gesteld wordt met Aanbieder) om, in alle gevallen 

waarin Aanbieder haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden 

waar de eigendommen van Aanbieder zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee 

te nemen.  

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan 

wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Aanbieder zo 

snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.  

5. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren 

en verzekerd te houden tegen alle risico’s zoals brand, ontploffing- en waterschade 

alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek te inzage te 

geven.  

6. Indien Aanbieder ingevolge uitblijvende betaling de zaken waarop het 

eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert en deze zaken daartoe 

terughaalt dan wel aan een derde levert, dan zal de vordering van Aanbieder op Afnemer 

ter zake van deze zaken tot het het totaalbedrag dat Afnemer aan de verkoper 

verschuldigd is verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen 

zaken op het moment van de terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de 

koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de 

teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter keuze van Aanbieder. De kosten 

voor het terughalen van de zaken komt voor rekening van Afnemer.  

7. Aanbieder is gerechtigd zoveel zaken van Afnemer terug te halen, totdat met de 

bedoelde onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken 

gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van Aanbieder, inclusief kosten, 

wettelijke rente en eventuele schadevergoeding, is voldaan.  

 

Artikel 10 – Levering, transport en verzendkosten 

1. De Offerte bevat de levertermijn. De aangegeven levertijden zijn bij benadering en 

vrijblijvend. Wanneer de genoemde levertermijn met meer dan 2 weken wordt 

overschreden, heeft Afnemer het recht Aanbieder schriftelijk een uiterste termijn van 2 

weken te stellen. Indien Aanbieder ook binnen deze uiterste termijn niet levert, heeft 

Afnemer het recht middels schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. 

Afnemer kan geen aansprak maken op enige vorm schadevergoeding, waaronder maar 

niet beperkt tot gederfde inkomsten of bedrijfsstagnatie.    

2. De levertermijn begint op de dag waarop de Offerte door Afnemer geaccordeerd is, 

een en ander in geval van levering op basis van vooruitbetaling echter niet totdat de 

ontvangst van de overeengekomen betalingen heeft plaats gevonden. Deelleveringen 

zijn toegestaan.  

3. Aanbieder verzorgt het transport naar het afleveradres van Afnemer. Aanbieder 

vervult hierbij de rol van expediteur en is vrij in de keuze van door haar in te schakelen 

transporteurs.  

4. De Offerte vermeldt de hoogte van de transportkosten. Het volledige bedrag van de 

Offerte, inclusief transportkosten, dient ineens betaald te worden. 

Artikel 11 - Adreswijziging 

1. Afnemer is verplicht Aanbieder van een eventuele adreswijziging op de hoogte te 

stellen. 

2. Zolang Aanbieder geen schriftelijk verhuisbericht danwel gewijzigde afleverlocatie 

heeft ontvangen, wordt levering geacht juist te hebben plaats gevonden op het laatst bij 

Aanbieder bekende adres en ligt het risico voor aflevering op een ander adres bij  

Afnemer  

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring  

1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt  

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan  



doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte  

onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de  

aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot maximaal tweemaal de  

factuurwaarde van de Offerte, althans tot dat gedeelte van de Offerte waarop de  

aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4. De aansprakelijkheid van Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het  

bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

5. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter  

vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de  

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de  

eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder  

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Aanbieder  

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of  

beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten  

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene  

voorwaarden. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,  

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en  

schade door bedrijfsstagnatie.  

7. De Afnemer vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden,  

die pretenderen als gevolg van de door Aanbieder geleverde goederen schade te lijden.  

Indien Aanbieder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is 

Afnemer gehouden Aanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al  

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht 

Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan  

is Aanbieder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle  

kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en derden daardoor ontstaan,  

komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer. 

 

 

Artikel 13 – Overmacht 

1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens  

Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een  

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een  

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan, naast 

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 

buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan  

uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn verplichtingen na te  

komen. Niet limitatief kan gedacht worden aan (1) werkstakingen in het bedrijf  

van Aanbieder of diens toeleveranciers, (2) problemen met het opleveren van  

producten, (3) problemen van logistieke aard, waaronder transport danwel (4)  

problemen gelegen in de kwaliteit van het te leveren product.  

3. Aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de  

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt  

dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te  

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zover Aanbieder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen  

uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen  

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 

waarde toekomt, is Aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen  

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is  

gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke  

overeenkomst.  

 

 



 

 

Artikel 14 - Geschillen 

Op de overeenkomsten tussen Aanbieder en Afnemer waarop deze leveringsvoorwaarden 

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 


