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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2020-01 VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

PRESIDENT SAFETY B.V., PRESIDENT BUILDING, CURIEWEG 19, 3208 KJ TE SPIJKENISSE, 

Gedeponeerd bij de Rechtbank te Rotterdam op 23 september 2020 bij akte met nummer 33/2020. 

 

1. Definities 

1.1. Order: een schriftelijk dan wel mondeling verzoek van een afnemer aan PS tot levering van een 

aantal zaken tegen een in een aanbieding van President Safety B.V. genoemde prijs. 

1.2. Orderbevestiging: een schriftelijke aanvaarding door PS van de order van een afnemer. 

1.3. Schriftelijk:  zowel op schrift gesteld als langs elektronische weg in de vorm van e-mail. 

1.4. Overmacht: elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen, zoals 

bijvoorbeeld alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, oorlog, brand, natuurrampen, 

belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, nagenoeg algehele ziekte van 

werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen 

die buiten de controle of zeggenschap van President Safety B.V vallen. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door, en op alle 

overeenkomsten tot koop en verkoop of het verrichten van diensten gesloten met President 

Safety BV, hierna te noemen PS. 

2.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de 

afwijking uitsluitend geldt voor de desbetreffende individuele overeenkomst. Algemene 

Voorwaarden van afnemer gelden nooit, tenzij deze schriftelijk door PS zijn aanvaard. 

 

3. Totstandkoming overeenkomsten 

3.1. Uitsluitend op schriftelijke aanbiedingen van PS kan een beroep worden gedaan. De 

aanbiedingen die PS gelden tot 2 weken na de datum van de aanbieding. Is er binnen die periode 

geen overeenkomst tot stand gekomen, dan kan er op het in de aanbieding vermelde geen beroep 

meer worden gedaan. Aanbiedingen zijn in die zin vrijblijvend dat ze nog geen aanbod vormen 

waarvan aanvaarding een overeenkomst doet ontstaan. 

3.2. Overeenkomsten komen tot stand door een orderbevestiging door PS; dus doordat PS een order 

van de afnemer schriftelijk aanvaardt. Aanvaarding kan tevens blijken doordat PS uitvoering geeft 

aan de overeenkomst.  

3.3. Partijen aanvaarden de inhoud van de schriftelijke bevestiging door PS als bindend bewijs voor 

de inhoud van de bestelling of de opdracht.  

3.4. Ingeval één der partijen constateert dat er een fout in de bevestiging staat, dient dat terstond aan 

de ander te worden gemeld en streven partijen er naar deze fout terstond schriftelijk te corrigeren, 

waarbij het bereiken van een overeenkomst zoals die was beoogd voor partijen leidend zal zijn. 

  

4. Prijzen 

4.1. Alle prijzen luiden in euro’s, tenzij anders is vermeld. 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.  

4.3. Alle prijzen zijn inclusief verpakkings- en transportkosten tenzij anders is vermeld. 

4.4. Kostprijsverhogende omstandigheden die optreden nadat een overeenkomst tot stand is gekomen 

maar vóórdat levering geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden, geven aan PS het recht deze 

door te belasten aan de afnemer. PS stelt de afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte 

van de aangepaste prijs. De afnemer is bevoegd om de overeenkomst na ontvangst van de 

schriftelijke mededeling betreffende de prijsverhoging te ontbinden. 
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5. Levertijd, levering en niet afgehaalde zaken 

5.1. PS zal de genoemde levertijd zo veel mogelijk in acht nemen. Door PS opgegeven levertijden zullen 

echter nooit als fatale termijnen kunnen worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige 

schadevergoeding ter zake. De afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de 

overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in 

stand laat. 

5.2. Een leveringstermijn vangt aan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging van PS, tenzij 

op dat moment nog niet alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, zijn 

ontvangen: in dat geval vangt de leveringstermijn pas aan op de datum dat die gegevens door PS 

schriftelijk zijn ontvangen. 

5.3. De door PS aangegeven levertijd is vastgesteld vanuit de veronderstelling dat PS kan blijven werken 

zoals dat ten tijde van de aanbieding was te voorzien, en dat de nodige materialen en gegevens 

tijdig aan PS zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven 

tot schadevergoeding, indien dat schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd 

geeft evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de 

afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het 

betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. 

5.4. Indien levering geschiedt af magazijn te Hellevoetsluis gaat het risico van de goederen over op 

afnemer op het moment van inladen. 

5.5. Afnemer is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Indien levering niet binnen de 

overeengekomen termijn plaats kan vinden als gevolg van een verzoek van afnemer, of doordat 

de afnemer zijn verplichtingen niet tijdig nakomt of PS niet tijdig in staat stelt om aan haar 

verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is PS gerechtigd om betaling van eventueel nog niet 

voldane betaaltermijnen te vorderen op de tijdstippen waarop deze termijnen bij tijdige levering 

opeisbaar zouden zijn geworden.  

5.6. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de goederen aan de afnemer ter aflevering zijn 

aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. Afnemer geraakt daardoor zonder nadere 

ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als 

leveringsdatum van de goederen. Alle kosten voortvloeiende uit de afnameweigering komen voor 

rekening van afnemer, zulks onverminderd de rechten van PS ter zake van deze tekortkoming van 

afnemer. 

5.7. Indien afnemer zaken die PS van afnemer onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter 

beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft PS voorts het recht 

om één maand nadat zij de desbetreffende zaken ter beschikking heeft gesteld, deze na schriftelijke 

ingebrekestelling van de afnemer, voor en namens afnemer te (doen) verkopen onder de 

verplichting de opbrengst aan afnemer uit te keren, onder aftrek van de aan PS  toekomende 

vorderingen, opslagkosten, rente en overige kosten daaronder begrepen. 

5.8. Indien levering op afroep is overeengekomen, wordt tevens de maximum termijn waarbinnen 

afnemer dient af te roepen schriftelijk overeengekomen. Bij levering op afroep wordt de koper geacht 

ermee te hebben ingestemd dat de levering heeft plaatsgehad op het voor afroep overeengekomen 

tijdstip. Indien feitelijke levering op dat tijdstip niet heeft plaatsgehad treedt PS vanaf dat 

moment op als houder voor de afnemer. PS is in dat geval gerechtigd om aan afnemer opslagkosten 

in rekening te brengen, ter hoogte van de op dat moment gebruikelijk marktprijzen voor opslag. 

5.9. Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld model, kwaliteit, kleur, maat, aantal, 

gewicht, afwerking en dergelijke dienen door afnemer te worden aanvaard. 
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6. Betaling en gevolgen te late betaling 

.  

6.1. Betalingen dienen giraal te geschieden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer 

van President Safety B.V. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, 

behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.2. PS behoudt zich het recht voor om, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de 

opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de 

betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen. Weigering van afnemer om de verlangde 

zekerheid te stellen, geeft PS het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke 

verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van PS tot vergoeding van 

kosten en winstderving. 

6.3. PS is tevens gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen, de levering op te schorten, ook indien een vaste levertijd is 

overeengekomen. 

6.4. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van te leveren of reeds geleverde zaken 

verhinderen, hebben geen invloed op de betalingsverplichtingen van de afnemer jegens PS. 

6.5. De bevoegdheid tot verrekening van eventuele vorderingen van afnemer op PS wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

6.6. De gehele koopprijs van de goederen of diensten is direct opeisbaar: 

-  bij niet-stipte betaling binnen de overeengekomen termijn,  

- wanneer de afnemer in staat van faillissement geraakt,   

- wanneer de afnemer surséance van betaling vraagt of  

-  wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd of  

- wanneer de afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

6.7. Ingeval van niet-tijdige betaling is PS, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, 

gerechtigd om een rente van 1% per maand aan afnemer in rekening te brengen, naast alle ten 

behoeve van de incasso te maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder 

begrepen de kosten in rekening gebracht door partij- en/of gerechtelijke deskundigen, en waarbij aan 

vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten ten minste van 15% van het onbetaald gebleven 

bedrag verschuldigd zal zijn, met een minimumbedrag van € 250,00 exclusief omzetbelasting.  

 

 

7.  Overmacht 

7.1. PS heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden 

voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, waardoor zij in redelijkheid 

niet meer aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, de overeenkomst te beëindigen, 

dan wel de leveringstermijn op te schorten. In dat geval zal afnemer geen aanspraak kunnen 

maken op enige schadevergoeding. 

7.2. Afnemer heeft bij tijdelijke overmacht van PS niet het recht de overeenkomst te ontbinden. In 

geval van tijdelijke of blijvende overmacht van PS kan afnemer nooit aanspraak maken op 

vergoeding van enige door hem daardoor geleden schade. 

. 

8. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

8.1. PS behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken, totdat de afnemer jegens 

haar aan al zijn verplichtingen betreffende de geleverde zaken zal hebben voldaan. Afnemer 

krijgt de door PS geleverde zaken dus onder opschortende voorwaarde geleverd en PS blijft 

eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang afnemer de vorderingen van PS ter zake 

van de tegenprestaties van de overeenkomst niet voldaan heeft, daaronder begrepen vorderingen 
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ter zake van rente en kosten; afnemer wordt pas eigenaar van de door PS geleverde zaken 

wanneer aan de opschortende voorwaarde voldaan is, zoals hierna nader beschreven onder 8.7. 

8.2. Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en waarvan de 

eigendom nog niet op afnemer is overgegaan, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar 

eigendom van de verkoper te bewaren door deze zaken afzonderlijk op te slaan en te markeren 

als eigendom van PS.  

8.3. Afnemer zal PS op eerste verzoek alle door PS verzochte informatie over de geleverde zaken 

verschaffen, zoals hoeveelheid, wijze van opslag en conditie. 

8.4. Afnemer zal op eerste verzoek van PS alle zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van PS 

vallen en die in het bezit zijn van de afnemer aan PS aanleveren.  

8.5. Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet 

nakomt, is PS zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Afnemer machtigt 

PS de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

8.6. Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door PS 

geleverde zaken enig zekerheidsrecht, ongeacht of dat een pandrecht of een bezitloos pandrecht 

is, te vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen te 

zullen verklaren, dat hij niet tot het vestigen van pandrecht bevoegd is. Afnemer is jegens PS 

aansprakelijk voor alle kosten, in en buiten rechte, die PS lijdt doordat afnemer in strijd handelt 

met deze bepaling. 

8.7. Op het moment dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens PS betreffende de leveringen 

heeft voldaan, draagt PS aan de afnemer de eigendom over van de geleverde zaken, waarbij PS 

het recht heeft tot vestiging van een pandrecht ten behoeve van haar andere vorderingen op 

afnemer. Afnemer zal op eerste verzoek van PS meewerken aan alle tot vestiging van een 

dergelijk pandrecht vereiste formaliteiten. 

8.8. Afnemer is gehouden voorafgaand aan een eventuele aanvraag tot zijn eigen faillissement of een 

verzoek tot het verlenen van surséance PS daarvan op de hoogte te stellen. Voorts dient afnemer 

PS er omgaand van op de hoogte te stellen indien hij failliet is verklaard dan wel indien aan hem 

surseance van betaling is verleend. 

 

9. Reclame 

9.1. Met betrekking tot een zichtbaar gebrek in de prestatie dient afnemer binnen acht dagen na 

levering schriftelijk te reclameren. Ingeval van een niet-zichtbaar gebrek dient afnemer binnen acht 

dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te 

reclameren.  

9.2. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. 

9.3. Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van enig 

vermeend gebrek aan de geleverde zaken, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen 

heeft gereclameerd en aan PS niet de gelegenheid heeft geboden om de gebreken te 

inspecteren en te herstellen. 

9.4. Ingeval een klacht van een afnemer met betrekking tot geleverde zaken gegrond is, heeft PS het 

recht om na franco retourneren van de ondeugdelijke zaken, afnemer volledig te crediteren of de 

ondeugdelijke zaak of zaken te repareren, dan wel om tot herlevering over te gaan. 

9.5. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt 

geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de afnemer zijn bezwaar 

daartegen terstond en schriftelijk na ontvangst van de zaken aan PS meldt. 

9.6. Op garantie kan slechts aanspraak worden gemaakt indien de afnemer aan al zijn verplichtingen 

jegens PS heeft voldaan. 

 

10. Aansprakelijkheid 

10.1. PS zal onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn ten opzichte van de afnemer voor 

schades, noch voor eventueel verlies van derden, verlies van winst, verlies van productie, verlies van 

omzet of verlies van zakelijke kansen, noch voor eventueel indirecte schade of gevolgschade of 

bijzondere of punitieve schadevergoedingen, ongeacht of een en ander voortvloeit uit een contract, 
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onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of 

anderszins, behoudens en voor zover een dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden 

beperkt of uitgesloten. 

10.2. De totale aansprakelijkheid van PS jegens de afnemer met betrekking tot alle verliezen die zich 

voordoen door of in verband met de levering van de geleverde zaken en/of de overeenkomst tussen 

partijen, ongeacht of deze voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van 

nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal onder geen enkele omstandigheid 

een bedrag overstijgen gelijk aan de prijs die betaald is voor de geleverde zaken die het onderwerp 

vormen van een dergelijke procedure, geschil of vordering. PS is derhalve niet aansprakelijk voor 

gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, 

bewerkingskosten e.d. 

10.3. Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de PS beperken of uitsluiten, indien en voor 

zover een dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet beperkt of uitgesloten kan worden.  

10.4. De afnemer vrijwaart en houdt PS op verzoek schadeloos voor alle verliezen, schade, 

aansprakelijkheid, vorderingen, boetes, kosten en uitgaven die geleden worden of worden opgedaan 

door, of worden opgelegd aan PS als gevolg van, of in verband met vorderingen of beschuldigingen 

van welke aard dan ook door derden aan wie de door PS aan afnemer geleverde goederen zijn 

(door)verkocht na de verkoop aan de afnemer. 

 

11. Toepasselijk recht, geschillen 

11.1. Op alle overeenkomsten tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is 

Nederlands Recht van toepassing. 

11.2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.3. In alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit enige aanbieding of overeenkomst waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn, is in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank te Rotterdam 

bevoegd, een en ander onverminderd het recht van PS om beslag te leggen en andere voorlopige 

maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechterlijke instanties waar dit 

PS wenselijk voorkomt. 

11.4. Het voorgaande laat onverlet het recht van PS om een geschil voor te leggen aan de volgens de 

normale competentieregels bevoegde rechter.  

 


