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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALTHO BV 

Artikel 1: Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en adviezen aan 

opdrachtgever, voor zover niet schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, 
1.2 Door het enkele feit van zijn opdracht aan ons tot levering van enige zaak doet opdrachtgever 

afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op al onze 
overeenkomsten uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. 

 
Artikel 2: Aanbiedingen 
Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
 
Artikel 3: Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst wordt eerst bindend voor ons door onze schriftelijke bevestiging. 
3.2 Een overeenkomst aangegaan met een vertegenwoordiger van ons wordt eerst bindend door 

schriftelijke bevestiging van de vertegenwoordiger 
3.3 Wij behouden ons het recht voor om binnen acht dagen aan opdrachtgever schriftelijk kennis te 

geven, dat de bestelling conform de in lid 2 genoemde overeenkomst niet of niet ongewijzigd 
uitgevoerd kan worden als gevolg van omstandigheden waarvan vertegenwoordiger redelijkerwijs 
niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welke de overeenkomst als ontbonden geldt, tenzij alsnog 
overeenstemming bereikt kan worden. 

3.4 Na het tot stand komen van de overeenkomst door opdrachtgever voorgestelde wijzigingen en/of 
aanvullingen worden enkel en alleen door ons uitgevoerd na onze uitdrukkelijke aanvaarding. 

3.5 Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende 
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onzer beoordeling. 

3.6 Gegevens betreffende te leveren zaken zoals eigenschappen, maten, samenstellingen enz. zomede 
gegevens, waaronder kleuren in drukwerk, catalogi en afbeeldingen e.d. door ons bij de 
aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 

 
Artikel 4: Auteursrecht en eigendom van ontwerpen en adviezen 
4.1 Alle door ons gemaakte ontwerpen en verstrekte adviezen, zoals tekeningen, materiaalstaten en 

bestekken, blijven ons eigendom. 
4.2 Het auteursrecht blijft ons voorbehouden. De opdrachtgever mag de tekeningen en andere 

stukken uitsluitend gebruiken voor het werk waarvoor ze zijn ontworpen. Hij mag ze derhalve niet 
gebruiken voor enig ander werk of voor herhaling van hetzelfde werk, tenzij met onze schriftelijke 
toestemming, waaraan wij voorwaarden kunnen verbinden 

4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te veranderen. 
 
Artikel 5: Prijzen 
5.1 Tenzij schriftelijk anders vermeldt, bevat de verkoopprijs de prijs van de zaken exclusief de 

omzetbelasting. 
5.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting 

geldende prijzen. 
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5.3 Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij binnen drie maanden na het tot standkomen van de 

overeenkomst, door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, als verhoging van rechten en/of 
accijnzen, vervoerskosten van het leveringsadres door de importeur vastgesteld, officiële 
verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijzigingen in muntpariteit e.d. en voor zover deze 
verhogingen door ons redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden 
toegepast. 

5.4 Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden 
altijd doorberekend. 

5.5 In de lid 3 genoemde gevallen heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te 
ontbinden in welk geval hij tot een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde is gehouden. 

5.6 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening 
van de opdrachtgever. 

 
Artikel 6: Levering 
6.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de 

verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine of, gelet op de 
omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd kan aan ons niet tegengeworpen 
worden. Wij zijn voor de overschrijding van de levertijd slechts in gebreke, na een aangetekende 
schriftelijke ingebrekestelling. 

6.2 Leveringstermijnen vangen eerst dan aan vanaf het moment – of worden opgeschort tot het 
moment – dat alle, door de opdrachtgever te verstrekken, voor een juiste uitvoering van de 
overeenkomst noodzakelijke informatie, in ons bezit is. 

6.3 Tenzij schriftelijk anders wordt bepaald, wordt de levering van zaken, binnen Nederland, geacht 
franco opdrachtgever te geschieden. 

6.4 Tenzij anders schriftelijk wordt bepaald, wordt de levering van zaken bedoeld voor de export, 
geacht franco Nederlandse grens te geschieden. 

6.5 Wij behouden ons het recht voor te allen tijde tegen contante betaling af magazijn of onder 
rembours te leveren, dit na de opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht te hebben. 

6.6 De levering van zaken op het door de opdrachtgever opgegeven adres geschiedt tot zover het 
vervoermiddel waarmee de levering plaatsvindt naar het uitsluitende oordeel van de chauffeur 
kan komen. 

6.7 De levering van zaken zoals bedoeld in lid 6 gaat niet verder dan tot het plaatsen van de zaken op 
het losperron of direct over de drempel van het door de opdrachtgever opgegeven adres. 

6.8 Indien de opdrachtgever de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst 
neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke 
gevallen kunnen wij aan de opdrachtgever opslagkosten in rekening brengen conform het voor ons 
geldende tarief. 

6.9 Wij behouden ons het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren. 
6.10 De wijze van transport wordt door ons bepaald. Een door opdrachtgever voorgestelde, van ons 

afwijkende, wijze van transport kan overeengekomen worden, waarbij de te maken extra kosten 
door ons aan de opdrachtgever doorberekend kunnen worden. 

 
Artikel 7: Risico-overgang 
Het risico ten aanzien van de geleverde zaken zal op de opdrachtgever overgaan bij levering. 
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Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 
8.1 op alle door ons geleverde zaken behouden wij ons het eigendomsrecht voor tot het moment van 

volledige betaling van de geleverde zaken, rente en kosten. 
8.2 Wij hebben het recht deze zaken terug te vorderen en tot ons te nemen, indien de nalatige 

opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling 
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken 
wordt gelegd. 

8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, buiten het recht 
van opdrachtgever de betreffende zaken te verkopen in het kader van de normale 
bedrijfsuitvoering, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen 
heeft voldaan. 

8.4 Opdrachtgever verbindt zich, indien wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, de zaken 
vallend onder het eigendomsvoorbehoud van ons op eerste aanvraag terug te geven en ter zake 
alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot de ruimtes waarin 
zich de onderhavige zaken bevinden. 

 
Artikel 9: Betaling 
9.1 betaling moet geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 10 dagen heeft de 

opdrachtgever het recht 3% korting over het netto-factuurbedrag in mindering te brengen. 
9.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat enige 

ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per 
maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend wordt. 

9.3 Het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling 
opeisbaar in geval van op de opdrachtgever uitgesproken faillissement, surcéance van betaling, 
onder curatelenstelling, overlijden van de opdrachtgever, beslaglegging onder de opdrachtgever, 
liquidatie danwel vervreemding van de onderneming van de opdrachtgever en wanneer de 
opdrachtgever in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens ons. 

9.4 Wij behouden ons het recht voor om orders, die gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te 
factureren. 

9.5 Het zal ons bij het uitvoeren ener levering te allen tijde vrijstaan van de opdrachtgever een 
contante danwel voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen. 

 
Artikel 10: Reclames 
10.1 bij leveringen moet een zichtbare vermissing en/of een zichtbare beschadiging van de zaken, 

ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres, ten overstaan van de 
chauffeur die de zaken heeft afgeleverd door of namens de opdrachtgever schriftelijk worden 
vastgesteld op het vervoersdocument. Opdrachtgever dient hiervan meteen ons een afschrift te 
zenden. 

10.2 Overige reclames zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze 
uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van het gekochte respectievelijk gegarandeerde schriftelijk 
ter onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te controleren. 

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk 
binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. 

10.4 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, 
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in 
behandeling genomen. 
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10.5 De opdrachtgever moet ons, voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, 

maar in ieder geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame, in de gelegenheid stellen om 
vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de zaken in originele staat en in 
originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien de opdrachtgever de zaken evenwel inmiddels 
geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt welk recht op reclame 
en/of schadevergoeding. 

10.6 Bij door ons erkende reclames zijn wij slechts gehouden tot vervanging van de betreffende 
zaken dan wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte prijs, zulks te onder 
keuze. 

 
Artikel 11: Aansprakelijkheid 
11.1 onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd 

dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsbepalingen, is de aansprakelijkheid van ons uit hoofde van 
leveranties beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. 

11.2 Op de door ons geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de 
desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan ons wordt verleend, en jegens ons wordt 
nagekomen. 

11.3 De aansprakelijkheid van ons voor aan opdrachtgever geleverd zaken gaat niet verder dan de 
aansprakelijkheid die de leverancier van ons heeft ten aanzien van die betreffende zaken. 

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schaden ontstaan als gevolg van het ondeskundig en volgens de 
gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van zaken geleverd door ons, behoudens grove schuld en 
opzet van ons. 

11.5 Geen enkele aansprakelijkheid wordt door ons aanvaard ten aanzien van schade welke is 
ontstaan als gevolg van onjuiste informatie en gegevens verstrekt door opdrachtgever en schade 
welke is ontstaan als gevolg van levering van zaken waarvan de levering van gebruik voor het door 
opdrachtgever opgegeven doel uitdrukkelijk door ons is afgeraden. 

11.6 Voor schade, veroorzaakt door fouten in onze ontwerpen en adviezen, zijn wij slechts 
aansprakelijk in het geval dat een werk geheel overeenkomstig ontwerp en advies is uitgevoerd en 
uitsluitend is uitgevoerd met door ons geadviseerd en geleverd materiaal. 

11.7 Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een niet toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming. Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming 
indien deze tekortkoming aan ons volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer 
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan 
ons in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van onder meer, brand in het pand 
of daar waar de zaken van ons zijn opgeslagen, (burger)oorlog, ook buiten Nederland, oproer, 
epidemie, verkeersstoring. Werkstaking, zeerampen van alle aard, uitsluiting, verlies of 
beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten onze controle vallen, 
waardoor vertraging ontstaat in de levering. In die gevallen wordt de leveringstermijn automatisch 
voor een redelijke termijn verschoven. In situaties waarin nakoming als gevolg van in dit lid 
genoemde onmogelijk is geworden, kunnen wij de overeenkomst als ontbonden beschouwen 
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

  



 

. 

Altho B.V.  Tel. +31 (0)36 522 6746 
Muiderweg 42  Fax. +31 (0)36 522 6749 
3891 DB Zeewolde E-mail: info@altho.nl 
Postbus 227  Internet: www.altho-insectscreens.nl 
3890 AE Zeewolde 
Nederland 

 

Bank Triodos Bank K.v.K Gooi-, Eem en Flevoland nr. 28040627 
Rekening 25.45.44.045  BTW nr. NL007443365B01  
BIC TRIONL2U  Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene 
IBAN NL43 TRIO 0254544045 verkoop- en leverings voorwaarden 

 
Artikel 12: Ontbinding 
12.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds 

in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in  
het Burgerlijk Wetboek zullen wij in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op 
te schorten, danwel deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te 
beschouwen. 

12.2 Hetgeen in het vorig lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surseance van 
betaling of onder curatelenstelling van de opdrachtgever of bij stillegging van diens bedrijf. 

 
Artikel 13: Geschillen 
13.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 worden alle geschillen, gerezen tussen 

opdrachtgever en ons of tussen ons en een derde die voor ons ten behoeve van een 
opdrachtgever opdrachten uitvoert ter zake van levering van zaken of het verrichten van diensten, 
waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens 
Nederlands recht worden berecht door de bevoegde rechter, in wier rechtsgebied ons bedrijf 
statutair gevestigd is. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten 

13.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, 
kunnen naar onze keuze ook worden beslecht door arbitrage. Indien een geschil is gerezen, zijn wij 
verplicht binnen 14 dagen nadat wij daartoe door opdrachtgever bij aangetekend schrijven zijn 
uitgenodigd, mee te delen, welke keuze wij maken. Indien wij onze keuze niet tijdig bekend 
maken, is uitsluitend het bepaalde in lid 1 van toepassing. 

13.3 Wanneer wij hebben gekozen voor arbitrage, zullen geschillen worden beslecht 
overeenkomstig de statuten en de reglementen van het Nederlands Arbitrage Instituut. 

13.4 Ten aanzien van vertalingen van deze voorwaarden zal het Nederlandse origineel bindend zijn. 
 
Artikel 14: Gerechtelijke- en overige kosten 
Alle kosten welke wij voor de uitoefening van de door ons uit koopovereenkomst en daarmee 
samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zullen maken, gerechtelijke als zowel 
buitenrechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. De kosten welke wij moeten maken tot 
invordering van door opdrachtgever niet betaalde facturen bedragen tenminste 15% van het 
factuurbedrag, zulks met een minimum van €uro 250,-. 
 


