
 

 

 

 

 

  



              

         

Leverings- en betalingsvoorwaarden 

 

1. Algemeen: 

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Presswood   Grootkeuken 

Industrie b.v. Deze  wordt aangeduid als PGI. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 

 

2. Aanbiedingen en opdrachten: 

Al de offertes van PGI zijn vrijblijvend; een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat PGI een offerte 

schriftelijk heeft bevestigd. Alle vorige mondelinge en schriftelijke offertes vervallen door een nieuwe 

offerte, tenzij in deze laatste het tegendeel is vermeld. Afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, 

modellen en verdere gegevens, welke door PGI worden verstrekt, zijn voor PGI niet bindend, tenzij 

uitdrukkelijk het tegendeel door PGI is vermeld. Deze bescheiden blijven eigendom van PGI en mogen niet 

zonder de schriftelijke toestemming van PGI worden vermenigvuldigd of gekopieerd, dan wel aan derden 

ter hand gesteld of ter inzage worden gegeven. 

 

3. Prijsstijgingen: 

Indien binnen drie maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de materiaalprijzen, 

de prijs van hulpmaterialen en/of grondstoffen, de prijzen van onderdelen, kosten van energie en/of 

andere kosten een verhoging ondergaan, ook wanneer deze verhoging het gevolg is van een 

waardevermindering van de Euro, is PGI gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht 

overeengekomen prijs te verhogen, de opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te 

ontbinden. Een prijsverhoging welke voortvloeit uit de wet is PGI zonder meer gerechtigd door te voeren. 

 

4. Levertijd: 

De levertijd gaat in nadat door PGI schriftelijk de opdracht is aanvaard en alle voor de uitvoering 

benodigde gegevens en materialen door PGI van de opdrachtgever zijn ontvangen.  

De levertijd geschiedt bij benadering. De levertijd wordt naar beste geweten opgegeven en PGI is alleen 

aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, die PGI redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. 

 

5. Vervoer en risico: 

Leveringen boven € 1000,- netto excl. BTW geschieden, tenzij anders overeengekomen, franco huis op 

auto, derhalve voor aflading. Bij aflevering naar de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, gebieden in 

Nederland waar tol wordt geheven en leveringen die niet rechtstreeks in het “magazijn” van de 

opdrachtgever worden afgeleverd zal PGI de door PGI gemaakte extra kosten aan de opdrachtgever 

doorberekenen. Indien rechtstreeks op een bouwplaats wordt geleverd zal, indien overeengekomen, het 

aflevertijdstip bij benadering worden opgegeven. Bij vertraging in het overeengekomen aflevertijdstip kan 

PGI door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. De 

opdrachtgever verplicht zich om op het overeengekomen aflevertijdstip voldoende menskracht en 

middelen aanwezig te hebben om de auto snel en efficiënt te kunnen lossen. PGI zal de opdrachtgever bij 

het niet nakomen van bovengenoemde verplichting aansprakelijk stellen voor de extra kosten voor het 

wachten en lossen. Levering buiten Nederland geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, franco grens 

niet ingeklaard waarbij de grensplaats ter keuze van PGI is. 

 



6. Betaling & incassokosten: 

  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden netto binnen dertig dagen na 

factuur datum.  

    Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of korting of schuldvergelijking ten kantore van PGI of 

op de bank rekening van PGI. Indien betaling niet binnen de geldende termijn heeft plaatsgevonden zal de 

opdrachtgever over het openstaande bedrag aan PGI 1% rente per maand verschuldigd zijn, tenzij de wettelijke 

rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 

berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het 

volledig verschuldigde bedrag. 

    Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 

kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever De buitengerechtelijke 

kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk 

is. Indien PGI echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de 

werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 

executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de 

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

PGI is gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn alle lopende opdrachten op te schorten totdat 

betaling binnen een nader door PGI aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft betalingbinnen deze 

termijn achterwege dan is PGI gerechtigd alle lopende opdrachten te annuleren, onverminderd onze 

rechten op schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de 

invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Ongeacht de overeengekomen 

betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van PGI en naar diens oordeel voldoende 

zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan 

voldoet, raakt opdrachtgever direct in verzuim. PGI heeft in dat geval het recht de overeenkomst te 

ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.  

 

7. Eigendomsvoorbehoud: 

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van PGI totdat alle vorderingen die PGI heeft, 

volledig voldaan zij  krachtens de tussen de partijen gesloten overeenkomst. Zolang het eigendom niet op 

de opdrachtgever is overgegaan is  deze niet bevoegd derden enig ander recht met betrekking tot de 

goederen te verlenen behoudens de normale uitoefening  van zijn bedrijf.. De opdrachtgever is verplicht 

de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de  nodige zorgvuldigheid en als 

herkenbaar eigendom van PGI te bewaren. Als de opdrachtgever in gebreke is met de  nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is PGI gerechtigd de goederen terug te  

nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn. Dit 

vermindert niets aan  de overige rechten die PGI toekomen. 

 

 8. Toerekenbare tekortkoming: 

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting jegens PGI, waaronder niet 

tijdige betaling alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, is 

PGI gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling zonder rechterlijke     

tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden 

te beschouwen, zulks ter keuze van PGI, zonder dat PGI tot enige schadevergoeding gehouden is en 

onverminderd het recht van PGI op volledige schadeloosstelling door de opdrachtgever. 

 

9. Niet toerekenbare tekortkoming: 

Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming is PGI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden 

te beschouwen, zulks ter keuze van PGI, zonder dat PGI tot enige schadevergoeding is gehouden. Indien 

tengevolge van niet toerekenbare tekortkoming de overeengekomen leveringstermijn met meer dan 45 



dagen wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd PGI voor de levering van de goederen een 

laatste termijn van 15 dagen te stellen, waarna de opdrachtgever gerechtigd zal zijn de overeenkomst te 

annuleren, in welk geval PGI noch de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op enige 

schadevergoeding. 

 

10. Ontbinding: 

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van PGI 

en PGI hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. PGI heeft in dat 

geval recht op vergoeding van de vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte 

kosten.  

 

11. Garantie en aansprakelijkheid: 

PGI staat in voor de deugdelijkheid van de door PGI geleverde goederen en de kwaliteit van het gebruikte 

materiaal, zulks in dier voege dat gedurende een periode van 12 maanden na de levering gebrekkige of 

ondeugdelijke goederen en materialen ter  keuze van PGI hetzij door PGI zullen worden teruggenomen en 

door andere vervangen, hetzij door PGI zullen worden gerepareerd; één en ander zover de opdrachtgever 

aantoont dat de gebreken zijn ontstaan door onjuistheid in de door PGI ontworpen constructie, fouten in 

het materiaal of een gebrekkige afwerking van de goederen.  Door PGI verrichte werkzaamheden, zoals 

plaatsing, montage, reparatie of revisie, worden gegarandeerd gedurende 12 maanden in dier voege, dat 

PGI deze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opnieuw en kosteloos zal verrichten voorzover de 

opdrachtgever aantoont dat deze niet deugdelijk zijn verricht. De aansprakelijkheid van PGI  ingevolge de 

met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is beperkt tot de uit voren omschreven  garantie 

voortvloeiende verplichtingen. Iedere andere vordering tot schadevergoeding jegens PGI is derhalve 

uitgesloten. PGI is voorts niet gehouden tot schadevergoeding jegens schade aan roerende of onroerende 

goederen, bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt bij de opdrachtgever of derden, 

behoudens de aansprakelijkheid van PGI volgens bepalingen van dwingend recht. De verplichtingen van 

PGI tot schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de door PGI aan de 

opdrachtgever geleverde goederen. Goederen door PGI geleverd die door derden worden bewerkt vallen 

buiten de garantie. 

 

12. Reclames: 

De controle op de hoeveelheid van de door PGI geleverde goederen berust bij de opdrachtgever. 

Reclames dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid onmiddellijk nadat de omstandigheden die tot de 

reclame aanleiding geven, (ter kennis van de opdrachtgever zijn gekomen) schriftelijk te worden 

ingesteld. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare  

beschadiging moeten, om geldig te zijn bovendien door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs zijn 

aangetekend. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van aflevering PGI wijst op 

uiterlijk niet waarneembare beschadigingen vervalt ieder recht op reclame. De opdrachtgever heeft niet 

het recht om te weigeren de verkochte goederen in ontvangst te  nemen of deze retour te zenden, tenzij 

PGI hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.  

In alle gevallen waarin niet franco wordt geleverd, heeft de opdrachtgever het recht de goederen voor 

verlading op eigen kosten te keuren, mits de opdrachtgever PGI tijdig van de voorgenomen keuring op de 

hoogte stelt. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen over het niet betwiste gedeelte 

van het factuurbedrag op te schorten. 

13. Toepassing recht en bevoegdheid des rechters: 

Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen PGI en de opdrachtgever. De bevoegde 

rechter binnen het Arrondissement Groningen is voor alle geschillen de bevoegde instantie, tenzij tussen 

PGI en de opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

 

  



14. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Groningen 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c. q. de versie zoals die gold ten tijde van het 

totstandkomen van de rechts betrekking met opdrachtgever. 

 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan 

 


