Algemene
voorwaarden
1. Werkingssfeer:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze algemene voorwaarden omschreven aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke personen, rechtspersonen en andere
obligatoire samenwerkingsvormen behorende tot de "Yoron-groep", hierna te noemen: "gebruiker", verricht,
waarbij de toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk
wordt uitgesloten.

2. Tot stand komen van overeenkomsten:

2.1 Elk aanbod in welke vorm dan ook, waaronder maat- en gewichtsopgaven, door gebruiker gedaan, is steeds in
elk opzicht vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na de acceptatie door de weder-partij, door gebruiker
worden herroe-pen. Elk aanbod vervalt - indien gebruiker dit niet schriftelijk uitsluit - nadat zes weken zijn
verstreken na de dagtekening van het aanbod en het aanbod niet ondubbelzinnig door de wederpartij is
geaccepteerd, tenzij bij een schriftelijk aanbod van gebruiker aan de wederpartij een langere termijn is gegund en
het schriftelijk aanbod door de wederpartij niet ondubbelzin-nig binnen deze langere termijn is geaccepteerd.
2.2 Elke aanvaarding door gebruiker geschiedt schriftelijk, zodat bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding er
geen overeenkomst tot stand is gekomen, behoudens de situatie dat gebruiker kan aantonen dat tengevolge van
een storende omstandigheid de wederpartij de schriftelij-ke aanvaarding niet heeft ontvangen.
2.3 Wijzigingen in een reeds tot stand gekomen overeen-komst zullen slechts van kracht zijn, indien deze
wijzigingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wederpartij dient gebruiker die schade c.q. kosten
te vergoeden, welke aan de zijde van gebruiker zijn opgetre-den tengevolge van het wijzigen van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomsten:

3.1 Door gebruiker opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient gebruiker schriftelijk in gebreke te
worden gesteld en dient haar een redelijke termijn te worden gegund waarbinnen geleverd dient te worden. Na
ommekomst van deze redelijke termijn heeft de wederpartij de mogelijk-heid de overeenkomst met gebruiker
door de bevoegde rechter te laten ontbin-den, behoudens het geval dat het niet kunnen leveren door gebruiker te
wijten is aan een zo geringe tekortkoming van gebruiker, dat de wederpartij geacht moet worden minder belang te
hebben bij ontbinding van de overeen-komst dan gebruiker bij een vertraagde levering, hetgeen de wederpartij
dient aan te tonen.
3.2 Indien door partijen is overeengekomen dat te leveren goederen binnen een bepaalde termijn door de
wederpartij moeten worden afgeroepen en de wederpartij te dien aanzien in gebreke blijft, heeft gebruiker het
recht te harer keuze, zonder
ingebrekestelling en door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij, de gesloten overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de goederen naar eigen goeddunken aan de wederpartij te leveren of de
goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, waarmede gebruiker in dit laatste geval
voldoende aan haar verplich-tingen tot levering zal hebben voldaan en de wederpartij de kosten van opslag aan
gebruiker voldoet.
3.3 Als overmacht gelden alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van partijen, noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komen.
3.4 Indien sprake is van een tijdelijke niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
(tijdelijke overmacht), waarbij met name wordt gedacht aan: oproer, vorst, ijsgang, stremming van vervoerswegen
te land en/of te
water, gebrek aan passende middelen van vervoer, moeilijkheden of stagnatie in de productie in de onderneming
van gebruiker en/of de onderneming waarvan gebruiker grondstoffen en/of hulpmiddelen betrekt, het wegvallen
van voorzieningen van nutsbedrijven, werkstaking en overheids-maat-regelen, blijft de overeen-komst in stand en
worden de verplichtingen van partijen opge-schort voor de duur van deze overmachtsituatie.
3.5 Indien sprake is van een blijvende niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
(blijvende overmacht), waarbij met name wordt gedacht aan: oorlog, oorlogsgevaar en mobilisa-tie, tengevolge
waarvan de nakoming van de overeenkomst voor beide partijen onmogelijk wordt, worden beide partijen
ontslagen van hun verplichtingen de gesloten overeenkomst na te komen.

4. Prijzen:

4.1 Gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en vervoerkosten, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.
4.2 Gebruiker is gerechtigd de prijzen van door haar geleverde goederen te wijzigen, indien deze wijziging het
gevolg is van bepaalde kostenbe-palende factoren, van welke aard dan ook, die bij het afsluiten van de
overeenkomst niet voorzien-baar waren en indien de prijswijziging redelijk is.
4.3 Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.

5. Betalingscondities:

5.1 Betaling van de overeengekomen prijs dient door de wederpartij voor de levering te geschieden, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders overeenkomen, hetgeen op de factuur c.q. in de afwijkende overeenkomst zal worden
vermeld.
5.2 Indien gebruiker zulks wenst, dan wel direct na het sluiten van de overeenkomst uit omstandigheden blijkt dat
de kredietwaardigheid van de wederpartij in gevaar dreigt te komen, kan gebruiker van de wederpartij, ondanks
het feit dat een nadere regeling als genoemd in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden is overeengekomen,
alsnog verlangen dat de wederpartij voor de leverings-da-tum van de goederen de overeengekomen prijs integraal
voldoet, dan wel dat de wederpartij voor de leveringsda-tum voldoende zekerheid heeft verstrekt voor de
nakoming van zijn/haar verplich-tin-gen.
5.3 De wederpartij is niet gerechtigd op de hem/haar in rekening gebrachte overeengekomen prijs enige vordering
in mindering te brengen, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen.
5.4 Indien de wederpartij niet binnen de in 5.1 van deze algemene voorwaarden gestelde termijn de
overeengekomen prijs voldoet, is hij/zij in verzuim en heeft gebruiker het recht vanaf die datum over het gehele
dan nog verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen.
5.5 Indien gebruiker door niet betaling der wederpartij gedwongen wordt maatregelen te onderne-men, teneinde
de overeengekomen prijs of een gedeelte van de overeengekomen prijs betaald te krijgen, zijn de gerechtelijke- en
buitengerechtelijke kosten, welke gebruiker hiervoor moet maken, voor rekening van de wederpartij. Deze kosten
zullen worden berekend op basis van de meest recente richtlijnen van het calculatieschema voor advocaten,
uitgegeven door de Nederland-se Orde van Advocaten.
Door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden machtigt de wederpartij gebruiker deze kosten,
voorzover mogelijk, rechtstreeks te verrekenen.
5.6 Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de reeds verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofd-som en de lopende rente,
ongeacht of bij de betaling door de wederpartij andere aanwijzingen worden gegeven.
5.7 Betaling vindt plaats netto-contant, waaronder wordt verstaan franco remise en wel door betaling hetzij ten
kantore van gebruiker, hetzij door storting op de bankrekening van gebruiker, dan wel op een plaats en een wijze
als door gebruiker voorgeschreven. De wederpartij legt zich bij deze betalingswij-ze neer, tenzij deze plaats c.q.
wijze aanmerke-lijk bezwarend is voor de wederpartij, hetgeen de wederpar-tij binnen een termijn van 5
werkdagen na de mededeling van gebruiker hieromtrent schriftelijk aan gebruiker moet kenbaar maken, bij
gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.
5.8 Bankkosten, documentskosten en ompakkosten komen immer voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen
anders schriftelijk overeenkomen. De hoogte van deze kosten zal jaarlijks in de maand januari aan de wederpartij
worden bekendgemaakt.

6. Eigendomsvoorbehoud:

6.1 Alle overeenkomsten, welke gebruiker sluit met de wederpartij en welke de strekking hebben goederen in
eigendom over te dragen aan de wederpartij, tegen een door de wederpartij verschul-digde tegenpresta-tie,
worden geacht te zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoe-ning van die tegenprestatie. De
eigendom van deze goederen gaat niet eerder over op de wederpartij dan nadat de wederpartij de verschuldigde
tegenprestatie eventueel vermeerderd met rente en kosten volledig heeft voldaan, met inachtneming van het
bepaalde onder 5.5 van deze algemene voorwaarden.
6.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft met het voldoen van de tegenprestatie, dan heeft gebruiker het recht de
goederen als haar eigendom in haar macht te brengen, des-noods door het betreden van de eigendommen van de
wederpartij en/of derden. Indien en voorzover voor het betreden van eigendom-men van de wederpartij de
toestemming of medewerking van de wederpartij benodigd is, geeft c.q. verleent de wederpartij gebruiker door
middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden deze toestemming c.q. zijn medewer-king.
6.3 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft geen betrekking op rechten van intellectuele- en/of industriële
eigendom. Deze rechten gaan nimmer - anders dan een recht van gebruik, dat immer schriftelijk wordt vastgelegd over op de wederpartij en verblijven immer onder gebruiker, tenzij partijen schriftelijk hiervan afwijken.

7. Aansprakelijkheid:

7.1 In de situatie, als omschreven onder 7.3, is gebruiker aansprakelijk voor de schade aan de goederen, tenzij de
schade een gevolg is van door de wederpartij aan gebruiker dwingend voorgeschreven materialen en/of
handelingen, alsmede van een door de wederpartij of door anderen, bij gebruik en/of de bediening van de
goederen gemaakte gebruiks- en/of bedieningsfout.
7.2 Gebruiker staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de wederpartij deze wil
bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan gebruiker kenbaar is gemaakt, tenzij partijen anderszins schriftelijk
overeenkomen en met dien verstande dat deze garantie uitdrukkelijk niet geldt voor het geval dat de wederpartij
de roerende zaken - anders dan door levering van eigendom - vervreemdt aan een derde.
7.3 Indien een overeenkomst op basis van een offerte tot stand komt, verbindt gebruiker zich jegens de
wederpartij om hem/haar die goederen en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als
is omschre-ven in de door de wederpartij geaccepteerde offerte.
7.4 In de situatie als omschreven onder 7.1 kan de wederpartij er geen beroep meer op doen dat hetgeen door
gebruiker geleverd is niet aan het overeengekomene beantwoordt, indien de wederpartij dit niet op de dag van
daadwerkelijke verkrijging van de goederen en/of diensten heeft ontdekt of redelijker-wijs had behoren te
ontdekken, en hiervan binnen twee dagen na de dag van de ontdekking schriftelijk heeft doorgegeven aan
gebruiker.
7.5 Een eventuele aansprakelijkheid van gebruiker vervalt indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen jegens
gebruiker niet volledig nakomt.
7.6 Ter voldoening van haar aansprakelijkheidsverplichtingen is gebruiker enkel verplicht de goederen of de
gebrekkige onderdelen ervan binnen een maand nadat de goederen zijn afgeleverd kosteloos te herstellen of door
nieuwe te vervangen.
Voor de overige schade blijft de wederpartij aansprakelijk.
7.7 Retourzendingen van roerende zaken mogen alleen plaatsvinden, indien partijen hier schriftelijk
overeenstemming over hebben bereikt en onder overlegging van retourformulier, kopie pakbon, kopie factuur en
originele verpakking. Terugzending van de goederen kan alleen franco geschieden.
7.8 Alle handelingen en werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, betrekking hebbende op het vervoer
c.q. transport, zijn voor rekening en risico van de wederpar-tij, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
Gebruiker is nimmer aansprake-lijk voor welke schade dan ook, tenzij de wederpartij bewijst dat deze schade is
ontstaan door schuld of nalatig-heid van gebruiker. In dit laatste geval zal de door gebruiker te vergoeden schade
nimmer meer bedragen dan de directe schade tot een maximum van de factuur-waarde.
7.9 Indien gebruiker de goederen niet zelf behoeft te vervoeren c.q. te transporteren, daar dit geschied door een
derde of door de wederpartij, gaat het risico van deze goederen over op de wederpartij c.q. de derde bij het in de
macht van de wederpartij c.q. de derde brengen van deze goederen.

8. Ontbinding van de overeenkomst:

Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een met gebruiker gesloten overeen-komst, indien de
wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren, indien de wederpartij surséance- c.q. voorlopige surséance
van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbe-voegdheid
over het vermogen verliest, dan wel de wederpartij één van zijn/haar verplichtingen op grond van deze algemene
voorwaarden toerekenbaar niet nakomt, geeft aan gebruiker de bevoegd-heid om de met de wederpartij gesloten
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij te
ontbinden, onverminderd de overige rechten van gebruiker op grond van wettelijke bepalingen.

9. Geschillen en toepasselijk recht:

9.1 Op overeenkomsten, welke gebruiker sluit met de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, welke gebruiker sluit met de weder-partij of uit andere
overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter
in het arrondissement c.q. het kanton waar gebruiker statutair gevestigd is, worden beslecht.

10. Acceptatie en wijziging van deze algemene voorwaarden:

10.1 De wederpartij verklaart door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden dat gebruiker hem/haar
een redelijke mogelijkheid en een redelijke termijn heeft geboden van deze algemene voorwaarden kennis te
nemen.
10.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in onderling overleg
treden, teneinde nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen, overeen te
komen, waarbij bij het overeenkomen van deze bepalingen zoveel als mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij
het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen.
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