ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMPAÑERO B.V.. DE INTEGRALE TEKST VAN DEZE
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WORDT OP VERZOEK KOSTENLOOS
TOEGEZONDEN EN IS ON LINE BESCHIKBAAR OP: WWW.COMPANERO.NL .

1.

Definities
1.1

De definities genoemd in de Algemene Voorwaarden worden altijd met
hoofdletter weergegeven:
Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden

Compañero B.V.

de gebruiker van de Algemene
Voorwaarden

Afnemer

de wederpartij van Compañero B.V.,
handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf

2.

Algemeen
2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die door
Compañero bv worden uitgebracht, op alle overeenkomsten tussen
Compañero bv en haar Afnemer en op alle uit hoofde van die
overeenkomst uitgevoerde leveringen.

2.2

Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen tussen
Compañero bv en haar Afnemer, binden Compañero bv slechts indien
en voor zover deze bedingen schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd.

2.3

Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de
Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Compañero bv en
Afnemer zullen alsdan overleggen, teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.

2.4

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Afnemer wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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2.5

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer: 655 45
745 . Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, danwel
de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst.

3.

Offerte
3.1

Iedere offerte van Compañero bv is vrijblijvend en geldt tot dertig dagen
na dagtekening, tenzij door Compañero bv anders is aangegeven, dan
wel tussen Compañero bv en haar Afnemer schriftelijk anders is
overeengekomen.

3.2

De prijzen in de offerte zijn in Euro, exclusief BTW, andere heffingen
van overheidswege, verzend- en eventuele vervoers- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3

Een samengestelde prijsopgave verplicht Compañero bv niet tot
levering van een deel van de in de offerte begrepen goederen tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4

Een offerte van Compañero bv geldt niet automatisch voor
nabestellingen.

4.

Totstandkoming van de overeenkomst
4.1

De overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of mondeling
aanvaarden door de Afnemer van een door Compañero bv gedane
offerte.

4.2

Compañero bv kan door haar Afnemer niet aan haar offerte gehouden
worden, indien deze, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in
het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, kon weten dat de
offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een
verschrijving bevat.

5.

Levering
5.1

Afnemer is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat
Compañero bv deze aan hem levert of doet leveren, op het moment en
op de wijze zoals wordt vermeld in de offerte, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
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5.2

De goederen zijn vanaf het moment van levering aan Afnemer voor
risico van Afnemer.

5.3

Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het
moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van
toepassing zijn.

5.4

Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is
Compañero bv gerechtigd de goederen op te slaan voor risico en
kosten van Afnemer. Na verloop van een periode van 30 dagen is
Compañero bv gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of
anderszins daarover te beschikken.

5.5

Indien de goederen worden bezorgd is Compañero bv gerechtigd
bezorgkosten aan Afnemer in rekening te brengen. Deze bezorgkosten
zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

5.6

Indien Compañero bv gegevens behoeft van Afnemer in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer
deze gegevens aan Compañero bv ter beschikking heeft gesteld.

5.7

De tussen Compañero bv en Afnemer overeengekomen levertijd is
indicatief.

5.8

In de rechtsverhouding tussen Compañero bv en Afnemer, levert
overschrijding van de overeengekomen levertijd geen grond voor
ontbinding van de overeenkomst op, dan wel het vorderen van
schadevergoeding.

5.9

Compañero bv is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij
hiervan bij overeenkomst is afgeweken.

5.10

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd, kan Compañero bv de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten, totdat Afnemer de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.

Monsters en modellen
6.1

Indien aan Afnemer een monster of model wordt getoond of verstrekt,
dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond of
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verstrekt zonder dat de goederen daaraan behoefde te beantwoorden,
tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de goederen daarmee
overeenstemmen.
7.

Onderzoek en klachten
7.1

Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch
in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij
behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met hetgeen tussen partijen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-) verkeer zijn gesteld.

7.2

Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen drie dagen na levering
schriftelijk aan Compañero bv te worden gemeld. Niet zichtbare
gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 2 maanden na levering te worden gemeld, bij gebreke waarvan
het afgeleverde aan de overeenkomst wordt geacht te beantwoorden
en door Afnemer te zijn geaccepteerd.

7.3

Op de Afnemer rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht
betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Compañero bv zijn
geleverd.

7.4

Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt en
Afnemer ingevolge lid 2 van dit artikel tijdig haar klacht bij Compañero
bv heeft ingediend, dan is Compañero bv slechts gehouden en vrij in de
keuze tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde of
vervanging van het afgeleverde, dan wel tot teruggave van een
evenredig deel van de betaling.

8.

Wijziging van de overeenkomst
8.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en
in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd
en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
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daardoor worden beïnvloed. Compañero bv zal Afnemer zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3

Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, zal Compañero bv Afnemer hierover
inlichten.

8.4

Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Compañero bv daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst
een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.5

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, zal Compañero bv geen
meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het
gevolg is van omstandigheden die aan Compañero bv kunnen worden
toegerekend.

9.

Betaling en incasso kosten
9.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, door
overschrijving op een door Compañero bv opgegeven
rekeningnummer.

9.2

Indien de in dit artikel bedoelde betalingstermijn verstrijkt zonder dat
betaling heeft plaats gevonden, is Afnemer, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Afnemer is in dat geval een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger
is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim
is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3

Zonder uitdrukkelijke toestemming is het Afnemer niet toegestaan zijn
betalingsverplichting jegens Compañero bv te verrekenen met een
vordering van Afnemer op Compañero bv uit welke hoofde ook, dan wel
zijn betalingsverplichting jegens Compañero bv op te schorten.

9.4

Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder
geval is Afnemer in het geval van een geldvordering, incassokosten
verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het
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incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassogoederen wordt geadviseerd.
9.5

Indien Compañero bv hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.

9.6

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten,
komen eveneens voor rekening van Afnemer.

10.

Prijsstijgingen
10.1

Indien Compañero bv kan aantonen dat zich tussen het moment van
aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante
prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld
lonen, grondstoffen, halffabrikaten, energieprijzen of
verpakkingsmateriaal, mag Compañero bv deze prijsstijgingen aan
Afnemer doorberekenen.

10.2

Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Afnemer gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is
van een wijziging in de overeenkomst.

11.

Eigendomsvoorbehoud

11.1

Compañero bv behoudt zich het eigendom voor van alle aan Afnemer
geleverde goederen, voor zolang Afnemer niet, dan wel niet volledig
heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

11.2

Compañero bv is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen, op
basis van het in dit artikel bepaalde, bij Afnemer of diens houder weg te
doen halen indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt. Afnemer
verleent reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming
aan Compañero bv of door deze aan te wijzen derden, om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Compañero bv zich
bevinden en die goederen weg te doen halen.

11.3

Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade, diefstal, en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek van Compañero bv aan haar ter inzage te geven.
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11.4

Afnemer is gehouden de geleverde maar nog niet door hem betaalde
goederen, duidelijk gelabeld te bewaren, zodat geen misverstand van
herkomst kan ontstaan.

11.5

Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
goederen te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.6

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is Afnemer verplicht Compañero bv, zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.

12.

Garantie
12.1

Compañero bv garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de
overeengekomen specificaties, eigenschappen en/of eisen, of indien,
terzake niets is overeengekomen aan de specificaties, eigenschappen
en/of eisen die in het handelsverkeer aan deze goederen worden
gesteld, althans gebruikelijk zijn.

12.2

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt eveneens indien de
te leveren goederen zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland, en
Afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan
Compañero bv.

12.3

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een
periode van 4 maanden na levering.

12.4

De in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie geldt niet wanneer het
gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik,
dan wel wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Compañero bv,
Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten
aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de goederen niet zijn bestemd.

12.5

De door Compañero bv verstrekte garantie op bij derden ingekochte
goederen gaat nimmer verder dan de door die derde terzake aan
Compañero bv verstrekte garantie
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13.

Opschorting en ontbinding

13.1

De overeenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke
ingang worden ontbonden, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, indien:
-

het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of

uitgesproken, of indien aan de andere partij (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend;
13.2

Compañero bv kan de overeenkomst met onmiddellijk ingang ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Afnemer
een verplichting uit de overeenkomst na schriftelijk met een termijn van
twee weken gesommeerd en in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet
nakomt.

13.3

Afnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder het recht
op schadevergoeding indien de indicatieve leveringsdatum met meer
dan 2 maanden is overschreden.

13.4

Al hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben, wordt
na ontbinding terstond geheel opeisbaar zonder dat verdere
ingebrekestelling is vereist.

14.

Aansprakelijkheid
14.1

Compañero bv is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de
Afnemer lijdt of zal lijden als gevolg van een tekortkoming van
Compañero bv, tenzij deze tekortkoming te wijten is aan opzet of grove
schuld van Compañero bv.

14.2

In elk geval is de aansprakelijkheid van Compañero bv voor de door de
Afnemer geleden schade beperkt tot directe schade, tot een maximum
van het bedrag dat de Afnemer heeft betaald voor de door Compañero
bv geleverde producten waarop de tekortkoming van Compañero bv
betrekking heeft.

14.3

Compañero bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
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15.

Overmacht
15.1

Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is niet aan
Compañero bv toe te rekenen indien er sprake is van overmacht.

15.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Compañero bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Compañero bv niet in staat is haar verplichtingen na te komen,
waaronder begrepen werkstakingen transportmoeilijkheden, brand,
bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval inen uitvoerverboden.

15.3

Onder overmacht wordt eveneens verstaan het niet of niet tijdig
nakomen door een door Compañero bv ingeschakelde derde, indien er
bij deze derde sprake van overmacht is.

15.4

Afnemer kan in geval van overmacht aan de kant van Compañero bv
geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen.

15.5

Compañero bv is, in geval van overmacht van haar kant vrij, in de
keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden,
zonder tot vergoeding van schade gehouden te kunnen worden.

16.

Intellectuele eigendomsrechten
16.1

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Compañero bv aan
Afnemer in verband met het uitbrengen van een offerte en/of de
uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde ontwerpen,
schetsten, tekeningen, films, software en andere materialen of
(elektronische) bestanden, berusten bij Compañero bv, ongeacht of
deze aan Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is
overeengekomen.

16.2

Afnemer zal alle ontwerpen, schetsten, tekeningen, films, software en
andere materialen of (elektronische) bestanden niet gebruiken voor
andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld en zal
hen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
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Compañero bv, op welke wijze dan ook, niet reproduceren, aan derden
ter hand stellen of aan derden ter inzage geven.
16.3

Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen in de goederen aan te
brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk
anders is overeengekomen.

16.4

Compañero bv behoudt zich het recht voor de eventueel door de
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

17.

Geheimhouding
17.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

17.2

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, Compañero bv gehouden is vertrouwelijke informatie aan
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Compañero bv zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, kan Compañero bv nimmer gehouden zijn tot
vergoeding van de eventueel als gevolg daarvan ontstane schade aan
Afnemer.

18.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1

Op elke overeenkomst tussen Compañero bv en Afnemer en de
uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2

Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen
Compañero bv en Afnemer of hiermee samenhangen, zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
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