Mematec Kunststoffen BV
Mangaanweg 3
8445 PM Heerenveen
Postbus 514
8440 AM Heerenveen
+31 (0)513-624 110
info@mematec.nl
www.mematec.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MEMATEC KUNSTSTOFFEN BV
Artikel 1: Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen,
overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen, welke direct of
indirect verband houden met de werkzaamheden verricht door de besloten
vennootschap Mematec Kunststoffen BV, gevestigd aan Mangaanweg 3 te
Heerenveen, verder te noemen Mematec, voor zover tussen partijen niet
schriftelijk anders is overeengekomen.
De Wederpartij wordt aangeduid als 'Opdrachtgever'.
Artikel 2: Aanbiedingen
1. Al onze aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen na
dagtekening van de aanbieding, doch worden vrijblijvend gedaan.
2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever
verstrekte gegevens, waaronder begrepen tekeningen.
3. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
Artikel 3: De opdrachtgever is verplicht Mematec alle informatie te
verstrekken die nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.
Artikel 4: Mematec zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren
die zij, gelet op de omstandigheden en de aard van de werkzaamheden en
de daarbij gebruikte hulpmiddelen redelijkerwijs niet verantwoord acht. In
dergelijke gevallen zal Mematec nooit schadeplichtig kunnen zijn.
Artikel 5: Mematec staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het
doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dat
doel aan Mematec kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen
schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: Opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen
beschouwd kunnen worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Mematec
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van de
leveringstermijn is Mematec jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot
vergoeding van de eventueel daardoor ontstane schade.
Artikel 7: Reclames ten aanzien van aantallen dienen binnen acht dagen na
ontvangst van de zaken per aangetekend schrijven ter kennis van Mematec
te worden gesteld op straffe van verval van iedere afspraak.
Artikel 8: Mematec mag het door de opdrachtgever opgegeven adres als
zodanig blijven beschouwen, totdat hem (eventueel schriftelijk) een nieuw
adres is meegedeeld.
Artikel 9: Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke
overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien met bekwame spoed
schriftelijk door Mematec bevestigd.
Artikel 10: Betalingsvoorwaarden
1. Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of
verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is bij
niet volledige betaling in verzuim door het verstrijken van voormelde (fatale)
betalingstermijn. Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen
onmiddellijk volledig opeisbaar.
2. Vanaf de datum van het verstrijken van voormelde betalingstermijn zal
de opdrachtgever de wettelijke rente zijn verschuldigd. Alle door Mematec
tot behoud of verhaal van zijn rechten te maken kosten zullen voor rekening
van de opdrachtgever komen. De buitengerechtelijk kosten bedragen
minimaal 10% van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met
een minimum van € 22,50. Alle betalingen zullen eerst in mindering strekken
op eventueel te betalen kosten, vervolgens op rente en tenslotte op de
oudste openstaande factuur, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de
betaling betrekking heeft op een (latere) factuur.
Artikel 11: De eigendom van de door Mematec geleverde zaken gaat eerst
op de opdrachtgever over na volledige betaling van al hetgeen de
opdrachtgever aan Mematec is verschuldigd.
Artikel 12: Mematec aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de
opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit
onrechtmatige daad. Indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar
verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane
uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat,
dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal vijfmaal het factuurbedrag met een maximum van
totaal € 11.250,-. Mematec is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen bedrijfsschade zoals

verminderde goodwill, omzetderving en stagnatie in de geregelde
gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever. In afwijking
van de voorgaande leden aanvaardt Mematec geen aansprakelijkheid
voor overschrijding van leveringstermijnen. Mematec is niet
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat
doordat of nadat opdrachtgever vervaardigde zaken na aflevering in
gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft oden nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Mematec
is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van
overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingengelden niet indien
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mematec of
haar leidinggevende ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart
Mematec tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden
als bedoel in artikel 1 samenhangen.
Artikel 13: Tijdens overmacht worden de leverings- en andere
verplichtingen van Mematec opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mematec niet
mogelijk is of langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd
de overeenkomst zinder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat. Indien Mematec bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en
is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het
een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit en het
vorige artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van
de verbintenis verhinderen, en die niet aan Mematec zijn toe te
rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: stakingen,
ziekte van het personeel, vervoersstoringen, één en ander zowel
indien deze voorkomen bij het bedrijf van Mematec als bij
toeleveranciers. Mematec heeft eveneens het recht zich op
overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid
die nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt nadat zij aan
haar verplichtingen had moeten voldoen.
Artikel 14: Reclames wegens veronderstelde schade moeten op
straffe van alle rechten schriftelijk geschieden binnen zeven maal
vierentwintig uur na het tijdstip waarop de schade redelijkerwijze voor
het eerst kan worden geconstateerd. Opdrachtgever zal Mematec
en/of door laatstgenoemde in te schakelen deskundigen en/of andere
derden steeds op eerste verzoek volledig in de gelegenheid stellen de
schade op te nemen en/of (nader) te beoordelen.
Artikel 15: Eventuele rechtsvorderingen die de opdrachtgever jegens
Mematec heeft, uit welke hoofde dan ook, dienen door de opdrachtgever op straffe van verval van alle rechten te worden ingesteld
binnen een jaar nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is
gekomen.
Artikel 16: Op alle verbintenissen tussen Mematec en opdrachtgever
is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen
partijen rijzen, zullen, onverminderd de bevoegdheid van de plaatselijke bevoegde kantonrechter, in eerste instantie uitsluitend worden
berecht door de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement
waarin het bedrijf van Mematec is gevestigd.
Artikel 17: Afspraken of overeenkomsten met niet leidinggevende
personeelsleden van Mematec, die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, zijn voor Mematec niet verbindend, tenzij de
afspraken of overeenkomsten schriftelijk door Mematec zijn
bevestigd.
Artikel 18: Annulering van een order door de opdrachtgever wordt
alleen geaccepteerd indien de opdrachtgever de kosten verbonden
aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze
werkzaamheden van voorbereidende aard.
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