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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verbruggen Paddestoelen B.V. 
gevestigd te Heesakker 19, 5469 AV Erp, hierna te noemen Verbruggen Paddestoelen. 

 
Artikel 1 Definities 
1.  Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Verbruggen Paddestoelen een overeenkomst 
 aangaat, dan wel aan wie Verbruggen Paddestoelen een aanbieding en/of offerte doet. 
2.  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verbruggen Paddestoelen en Wederpartij tot 
 stand komt alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1.  Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen algemene 
 voorwaarden, zijn van toepassing op alle door  Verbruggen Paddestoelen uitgebrachte 
 offertes, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. 
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt van de hand gewezen.  
3..  Afwijking van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden kan 
 uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk plaats vinden.  
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – na tussenkomst van een 
 gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van 
 toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 
 
Artikel 3 Aanbod en prijzen 
1.  Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in 
 euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle 
 genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk 
 anders zijn overeengekomen. 
2.  Ieder door Verbruggen Paddestoelen gedaan aanbod is geheel vrijblijvend. 
 
Artikel 4 Overeenkomst 
1.  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (wederpartij) wordt 
 aanvaard, heeft Verbruggen Paddestoelen het recht het aanbod binnen twee werkdagen na 
 ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
2. Indien partijen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende 
 afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn 
 indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.  
 
Artikel 5 Levering 
1.  De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
 overeengekomen. 
2.  Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geeft 
 de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel enige 
 schadevergoeding. 
3.  De door Verbruggen Paddestoelen geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en 
 gewicht, alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan 
 datgene wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de wederpartij te leveren 
 tegenbewijs. 
4. Alle door Verbruggen Paddestoelen te verrichten leveringen geschieden onder het 
 voorbehoud dat Verbruggen Paddestoelen in staat zal zijn tot het verrichten van leveringen 
 van voldoende hoeveelheid en/of kwaliteit. Indien Verbruggen Paddestoelen daartoe niet in 
 staat mocht zijn, heeft zij het recht de leveringsomvang te verminderen onder 
 dienovereenkomstige vermindering van de door de wederpartij te betalen tegenprestatie.  
5. Levering vindt plaats bij de wederpartij, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn 
 overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken bij de wederpartij 
 worden afgeleverd. 
6.  Indien partijen zijn overeengekomen dat Verbruggen Paddestoelen de door haar te leveren 
 zaken ten behoeve van de wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, 
 vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen. 
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7.  Verbruggen Paddestoelen is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende 
 verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het 
 nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te vorderen. 
8. Indien de wederpartij nog enige betalingsverplichting aan Verbruggen Paddestoelen heeft, is 
 Verbruggen Paddestoelen gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de 
 wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
 
Artikel 6 Aanvaarding en klachten 
1.  Wederpartij dient direct na levering door Verbruggen Paddestoelen te controleren of de 
 geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Indien wederpartij van mening is dat 
 zulks niet het geval is, dient wederpartij de klacht omgaand te melden aan Verbruggen 
 Paddestoelen. 
2. Wederpartij dient Verbruggen Paddestoelen in de gelegenheid te stellen de geleverde zaken 
 te (doen) inspecteren in het kader van de afhandeling van een klacht van wederpartij. 
3. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na 
 constatering te worden gemeld aan Verbruggen Paddestoelen. 
 
Artikel 7 Betalingen 
1.  De wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking 
 hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 30 
 dagen na factuurdatum, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. 
2.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij – zonder voorafgaande 
 ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. 
 Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat wederpartij niet de wettelijke handelsrente 
 is verschuldigd, is zij aan Verbruggen Paddestoelen de wettelijke rente verschuldigd. 
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij tevens verschuldigd de 
 buitengerechtelijke incassokosten volgens de wettelijke regeling. 
 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
1.  Door Verbruggen Paddestoelen geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot 
 het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Verbruggen Paddestoelen op de 
 wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten. 
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Verbruggen Paddestoelen is beperkt tot het bedrag 
 dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 
 Verbruggen Paddestoelen wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze 
 verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht 
 plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die 
 correspondeert met de overeenkomst op basis waarvan de wederpartij claimt, met dien 
 verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 10.000. 
 
Artikel 10 Toepasselijk recht 
1.  De rechtsverhouding tussen Verbruggen Paddestoelen en wederpartij wordt beheerst door 
 Nederlands recht. 
 
 
 
 
 


