
1.0 Algemeen
Onder "Smith" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Technische Handelsonderneming Smith B.V., gevestigd te Ridderkerk.
Onder "de Wederpartij" wordt verstaan de partij waaraan goederen en/of diensten verkoopt en/of levert.

2.0 Algemeen/Toepassing
2.1 Alle opdrachten geplaatst bij Smith door de Wederpartij en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Smith en de

Wederpartij worden uitsluitend door Smith geaccepteerd op basis van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
("Algemene Voorwaarden"). Toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Smith als (potentieel) verkoper en/of
leverancier van zaken en/of diensten ("Order") optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.0 Aanbiedingen/Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Indien de Wederpartij een Order bij Smith plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat Smith deze schriftelijk aanvaardt

dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt en zulks kenbaar is voor de Wederpartij.

3.2 Indien de Wederpartij een aanbod van Smith accepteert, komt een overeenkomst tot stand, tenzij Smith binnen twee werkdagen na
ontvangst van deze acceptatie de Wederpartij informeert dat het aanbod niet langer geldig is. Een aanbieding van Smith vervalt zeven
dagen nadat deze is gedaan, tenzij partijen anders overeenkomen. 

3.3 Catalogi, brochures en prijslijsten kunnen niet beschouwd worden als aanbiedingen van Smith. De betreffende gegevens zijn slechts
bindend voor Smith indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Smith. 

3.4 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te
beantwoorden.

3.5 Alle schattingen gemaakt door Smith zullen niet bindend zijn voor Smith voor wat betreft prijs, inhoud, uitvoering, levertijd en
beschikbaarheid, tenzij Smith schriftelijk anders heeft verklaard. 

3.6 Met betrekking tot een Order waarvoor, vanwege het type of de omvang, geen schatting of opdrachtbevestiging is gestuurd, zal de
factuur beschouwd worden als de opdrachtbevestiging, en wordt de factuur beschouwd als een correcte en complete weergave van
de overeenkomst.

4.0 Aanvullingen Overeenkomst
Smith zal op verzoek van de Wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen/aanpassingen in de Order uitvoeren, mits deze
redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Smith heeft met het recht alle kosten terzake van de veranderingen/aanpassingen bij de Wederpartij
in rekening te brengen. 

5.0 Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn (als gedefinieerd in de Incoterms 1990) en exclusief B.T.W. en andere belastingen tenzij anders is

overeengekomen.

5.2 Wijzigingen in arbeidsloon, kostprijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersen en/of andere factoren die om welke reden dan
ook de prijs van de Order beïnvloeden geven Smith het recht de wijzigingen dienovereenkomstig door te berekenen aan de
Wederpartij. Deze doorberekeningen geven de Wederpartij het recht binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, de
overeenkomst op deze grond te ontbinden.

6.0 Aflevering/Levertijd
6.1 Met Smith overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.2 Aflevering geschiedt af fabriek/magazijn. Smith is noch verantwoordelijk of aansprakelijk in verband met import, export of vervoer
van de te leveren goederen naar de plaats van bestemming, noch kan Smith aansprakelijk gehouden worden voor belastingen,
heffingen of andere kosten met betrekking tot het transport en/of de levering van de goederen.

6.3 Smith is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.4 Smith is gerechtigd om leveringen uit te stellen tot de Wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Smith heeft voldaan.

6.5 De Wederpartij is verplicht mee te werken aan de levering en de geleverde goederen te accepteren. Indien de geleverde goederen
niet worden geaccepteerd, heeft Smith het recht alle schade die zij daardoor lijdt (inclusief de kosten van opslag, transport en
verzekering) door de Wederpartij vergoed te krijgen. 

6.6 Aanvaarding wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen worden aangeboden ter levering, maar aflevering
onmogelijk is en Smith daarvoor niet verantwoordelijk is. De datum waarop het aanbod wordt geweigerd, zal beschouwd worden
als de afleveringsdatum.

7.0 Betaling
7.1 Facturen van Smith dienen binnen dertig dagen na levering van de goederen of diensten te geschieden. Smith zal een factuur zenden

aan de Wederpartij voor het totale bedrag van de Order. 

7.2 Alle facturen verzonden door Smith moeten betaald worden door de Wederpartij zoals daarin aangegeven. Betaling dient te
geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Ingeval van niet tijdige betalingen
worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij, ongeacht of Smith terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.3 Ingeval van niet tijdige betaling is de Wederpartij handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. 

7.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Smith moet maken ter inning van het door de Wederpartij aan haar 
verschuldigde, komen ten laste van de Wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent van het
openstaande bedrag met een minimum van EUR 750,00.

7.5 De betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde 
buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom
de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de Wederpartij.

7.6 De Wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. 

8.0 Productaansprakelijkheid
De Wederpartij vrijwaart Smith voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
product, met uitzondering van aanspraken gebaseerd op schade die is veroorzaakt door een goed dat defect was ten gevolge van
opzet of roekeloosheid zijdens Smith.

9.0 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Smith behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde of te leveren zaken, totdat de door de Wederpartij

verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige
overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden integraal aan haar voldaan zullen zijn. Het is de Wederpartij zich niet
geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door 
hem verschuldigde prestaties. 

9.2 Indien de Wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Smith voor zichzelf doet
vormen en houdt de Wederpartij deze voor Smith als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan. De
Wederpartij zal elke derde die beslag legt of enig ander recht pretendeert te hebben met betrekking tot de goederen als bedoeld in
de voorgaande zin, over Smith's rechten met betrekking tot deze goederen.

9.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan Smith toekomt, kan de Wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening. De Wederpartij is verplicht zaken welke Smith heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud, voldoende 
identificeerbaar te bewaren, te verzekeren en verzekerd te houden. Daarbij is de Wederpartij verplicht, ingeval de zaken overgaan
naar een derde, ook deze derde de verplichting op te leggen de zaken adequaat de verzekeren.

9.4 Indien de Wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Smith gerechtigd de zaken, die aan haar
toebehoren, zelf voor rekening van de Wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Wederpartij
verleent Smith reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe bij of voor de Wederpartij in gebruik zijnde ruimten te
(doen) betreden.

10. Zekerheid
Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op eerste
verzoek van Smith terstond genoegzame en in de door Smith gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen
voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is Smith gerechtigd de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten zonder enige verplichting tot vergoeding van schade of kosten welke de Wederpartij lijdt ten
gevolge daarvan.

11.0 Conformiteit en Garanties
11.1 De Wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet

het geval is, dan kan de Wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij Smith daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen zeven dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis
heeft gegeven.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeen-
komst beantwoordt, verjaren door verloop van twee maanden na aflevering. 

11.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Smith te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het
ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak, onder de voorwaarde dat de Wederpartij haar
betalingsverplichtingen volledig en binnen de daarvoor gestelde termijn nakomt. 

11.4 Geen verklaring of garantie wordt gegeven voor de geschiktheid of deugdelijkheid van de zaken voor speciale doelen behalve dat 
Smith instaat, zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte
en/of geleverde materiaal voorzover de goederen gebruikt en bediend worden onder normale omstandigheden en conform de
instructies, met dien verstande dat de garantietermijn in ieder geval eindigt na twee maanden na de leveringsdatum.

11.5 Lid 12.4 is niet van toepassing indien: (a) de zaken door derden of door de Wederpartij zijn gerepareerd of indien een poging
daartoe is gedaan, tenzij Smith op een vroeger tijdstip heeft geweigerd de zaken tegen een reële prijs te repareren;  (b) door Smith
wordt aangetoond dat het defect in generlei test is opgetreden; (c) de Wederpartij niet terstond een gedetailleerde schriftelijke
kennisgeving van het defect aan Smith heeft doen toekomen of de reële instructies van Smith niet heeft opgevolgd; (d) de zaken door
de Wederpartij zijn misbruikt met inbegrip van, maar niet beperkt tot enig gebruik dat in strijd is met de door Smith verstrekte
handleiding en/of instructies; (e) de schaden het gevolg zijn van een oorzaak die redelijkerwijs niet door Smith kon worden
opgemerkt en die tijdens het vervoer of de installatie is ontstaan.

11.6 Op schriftelijk verzoek van de Wederpartij zal Smith de Wederpartij productinformatie doen toekomen. Smith is niet aansprakelijk
voor haar informatie wat betreft de kwaliteit, de samenstelling of de werking (al dan niet in combinatie met andere zaken) van de
(te leveren) zaken met het voorbehoud dat Smith haar informatie te goeder trouw verstrekt en, afhankelijk daarvan, dergelijke
productinformatie geheel voor risico van de Wederpartij blijft.

11.7 De Wederpartij dient de door Smith verstrekte instructies en veiligheidsvoorschriften op te volgen, ofschoon generlei aansprakelijk-
heid aanvaardt met betrekking daartoe. De Wederpartij dient alles in het werk te stellen om schaden tengevolge van het bezit of
gebruik van de geleverde zaken te voorkomen.

11.8 Klachten zullen slechts in aanmerking worden genomen door Smith indien deze gegrond zijn en Smith de klachten tijdig en in
geschrift ontvangt; de klachten moeten betrekking hebben op producten die in de staat verkeren waarin ze werden geleverd.

11.9 De geleverde zaken kunnen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Smith onder de door
Smith te bepalen voorwaarden.

12.0 Getallen, maten, gewichten en andere gegevens
12.1 Geringe afwijkingen met betrekking tot maten, gewichten, getallen, kleuren en soortgelijke gegevens vormen geen defect dan wel

een afwijking van enige specificatie.

12.2 Volgens de reële opvatting van handelsgebruiken zal worden bepaald of enigerlei afwijking al dan niet gering is.

13.0 Herroeping en overmacht
13.1 Indien de Wederpartij niet stipt of tijdig presteert conform de overeenkomst, of in geval van diens faillissement dan wel surséance,

of indien de Wederpartij onder curatele wordt gesteld of (een belangrijk deel van) van de bedrijfsvoering wordt opgeschort dan
wel geliquideerd, is Smith, zonder enige verplichting tot schadeloosstelling en niettegenstaande eventuele overige rechten van
Smith, gerechtigd naar eigen goeddunken de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) prestaties
krachtens de overeenkomst op te schorten. In dergelijke gevallen is Smith gerechtigd deze rechten met onmiddellijke ingang uit te
oefenen en, alvorens Orders uit te voeren, zekerheid van de Wederpartij te vragen inzake haar (tijdige) nakoming van haar
betalingsverplichtingen.

13.2 Indien een of meerdere al dan niet tijdelijke omstandigheden waarvoor Smith niet geheel verantwoordelijk is (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot de in het volgende lid genoemde omstandigheden), de stipte prestatie door Smith geheel of gedeeltelijk
verhinderen, is Smith gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de levering van de zaken en/of de verlening
van de diensten uit te stellen en de productiecapaciteit naar eigen goeddunken toe te wijzen aan andere klanten, zonder enige
verplichting tot schadeloosstelling.

13.3 Omstandigheden waarvoor Smith in generlei geval verantwoordelijk is, zijn: een handeling of wanprestatie, behoudens opzettelijke
of grove nalatigheid, van personen van wier diensten Smith gebruik maakt bij de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de
overeenkomst; de uitoefening door een derde van een of meerdere rechten jegens de Wederpartij wegens de tekortkoming van de
Wederpartij ten opzichte van die derde met betrekking tot de overeenkomst betreffende de door Smith geleverde zaken; staking,
lock-out, ziekte, import-, export- en/of transitobeperkingen; transportproblemen; het in verzuim zijn van enige leverancier van
Smith; stilstand in de productie, natuurrampen en/of nucleaire rampen alsmede oorlog en/of oorlogsdreiging; brand; overstroming;
en maatregelen van overheidswege.

13.4 Indien de Wederpartij, na kennisgeving van Smith om binnen 7 dagen te presteren, geen medewerking verleent bij het ontvangen van
de zaken, is Smith ontslagen van al haar verplichtingen.

14.0 Schadeloosstelling
14.1 Smith is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid.

14.2 Smith is niet gehouden tot schadeloosstelling voor enige andere schade dan schade aan personen of zaken.

14.3 In generlei geval en te gener tijd is Smith aansprakelijk voor schaden die hoger zijn dan de prijs van de geleverde zaken en/of de
verleende diensten dan wel de nog te leveren zaken krachtens de overeenkomst waardoor de schade is ontstaan. Gevolgschaden
zullen niet worden vergoed. Daarnaast is Smith niet aansprakelijk voor enigerlei schade indien de betreffende zaken door de
Wederpartij niet zijn betaald.

14.4 De Wederpartij vrijwaart Smith voor iedere claim van derden in verband met het gebruik van de geleverde zaken en/of de verleende
dienst.

15.0 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, is en blijft Smith rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die

(eventueel) voortvloeien uit de voortbrengselen van de zaken en de in verband daarmee gebruikte knowhow.

15.2 Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, is de Wederpartij gerechtigd om gebruik te maken van alle handelsnamen,
handelsmerken en/of andere symbolen die door Smith uitsluitend worden gebruikt om binnen het bestek en onder de voorwaarden
van de overeenkomst reclame te maken voor de zaken en deze aan te duiden.

16.0 Verplichte informatieverschaffing
16.1 Indien en zodra de zaken die eigendom zijn van de leverancier in beslag worden genomen, is de Wederpartij verplicht om Smith

hiervan terstond in kennis te stellen.

16.2 De Wederpartij is verplicht om de persoon die zaken in beslag neemt die eigendom zijn van Smith dan wel de persoon die hun
rechten uitoefent op deze zaken, mede te delen dat de zaken eigendom zijn van Smith.

17.0 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
17.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Smith en de Wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. Partijen zijn overeengekomen

dat de United Nations Convention on the International Sale of Goods 1980 (CISG) niet van toepassing is.

17.2 Alle geschillen tussen Smith en de Wederpartij zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Smith als
eiser besluit de procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter ter plaatse waar het hoofdkantoor van de Wederpartij is
gevestigd.

18.0 Nederlandse tekst
In geval van een geschil bij de interpretatie van de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en de Engelse vertaling
daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst boven enige vertaling van deze tekst.
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Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland, op 3 Januari 2005, onder het nummer 24298622


