
Algemene Voorwaarden AplusK BV 
 

1. Aanbieding, toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toe-
komstige rechtsverhoudingen tussen AplusK, hierna te noemen “de leveran-
cier” en haar wederpartij, hierna te noemen “de afnemer”, daaronder begre-
pen die ter zake de uitvoering. Aanbiedingen en andere uitingen van de leve-
rancier zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het 
tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de wederpartij 
van de leverancier ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

 
2. Prijs 
De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Prijsopgaven zijn 
exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 
Opgegeven prijzen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Wijzigingen in 
arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover 
die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed 
respectievelijk gebruikt en die zich meer dan drie maanden na het aangaan 
van een overeenkomst voordoen, zullen door de leverancier mogen worden 
doorberekend, zonder enige verdere opslag. Eventuele installatiekosten, mon-
tagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in 
de prijs inbegrepen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die 
bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijven-
de prijsindicatie. 

 
3. Levering 
De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of 
contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in 
acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze 
termijnen zal de leverancier in overleg treden met de afnemer. 
Indien op verzoek van afnemer de levering van de bestelde goederen met vier 
weken of meer wordt uitgesteld, dan is leverancier – zonder toelichting aan of 
akkoord van afnemer – gerechtigd om de kosten voor inslag, opslag en uitslag 
bij afnemer in rekening te brengen. De hoogte van de kosten wordt bepaald 
door volume en tijdsduur en wordt berekend per palletplaats per week. Een 
exacte calculatie wordt op aanvraag van afnemer gemaakt en aangeleverd. 

 
4. Retourzendingen 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is de leverancier niet 
verplicht retourzendingen van de afnemer te accepteren. Reclamatie dient te 
geschieden door de afnemer binnen achtenveertig uur na ontvangst van de 
goederen. Het risico van de retour gezonden goederen blijft berusten bij de 
afnemer totdat zij door de leverancier zijn gecrediteerd. De leverancier be-
houdt zich het recht voor eventueel uit retourzendingen voortvloeiende credi-
tering te verrichten onder aftrek van vijftien procent van de prijs van de retour 
gezonden goederen, met een minimum van Euro 25,- (vijfentwintig Euro). 

 
5. Betaling 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan facturering geschieden, 
zodra de door de leverancier te leveren prestatie is voltooid, dan wel de af-
nemer met de afname in verzuim is. Betaling dient binnen 14 dagen na fac-
tuurdatum te geschieden, op de door de leverancier redelijkerwijs aan te ge-
ven wijze. 
Vanaf de vervaldag is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd. Door de 
leverancier redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoe-
fening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen 
naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden ver-
goed. De leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 
10% van het verschuldigde, met een minimum van Euro 100,- (honderd Euro). 

 
6. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten 
Alle aan de afnemer afgeleverde zaken blijven eigendom van de leverancier 
en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan leveran-
cier voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft 
geleverd die hij uit hoofde van met de leverancier aangegane overeenkomst 
tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd 
is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch 
uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens 
bedrijf gebruikelijk is. 

 
7. Risico 
Zaken zijn voor risico van de leverancier tot het ogenblik waarop zij in de feite-
lijke beschikkingsmacht van de afnemer, of van door de afnemer gebruikte 
hulppersonen, zijn gebracht. 

 
8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele on-
rechtmatige daad), aanvaardt de leverancier slechts een beperkte aansprake-
lijkheid en een garantieverplichting, als volgt: 
a. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke 
schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens 
zaakbeschadiging en wel tot een bedrag van ten hoogste Euro 500.000,- per 
gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen en slechts voor 
zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan de 
leverancier of aan personen voor wie de leverancier verplicht is aansprakelijk-
heid te aanvaarden. 
 
 
 
 
 

 
b. Door de leverancier beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg 
van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, 
zullen door de leverancier kosteloos worden hersteld of vervangen. Wanneer 
door de leverancier geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal de leve-
rancier de betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren. 
De leverancier wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Voor 
zover de gebrekkigheid van de beschikbaar gestelde zaak of de geleverde 
diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht 
van intellectuele eigendom, kan de leverancier aan de onderhavige verplich-
ting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) 
door terugname van de betreffende zaak of het ongedaan maken van de be-
treffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen 
daarvan betaald is. 
De hiervoor onder a en b aangeduide verplichtingen gelden slechts wanneer 
de afnemer de betreffende tekortkomingen of het betreffende gebrek binnen 
bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan de leverancier ter kennis heeft 
gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de sub b aangeduide garan-
tieverplichting drie maanden na de datum, waarop de betreffende zaak is 
afgeleverd. 
8.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken, 
is uitgesloten; bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegens overschrijding van leve-
ringstermijnen, wegens storing van een productie- of distributieproces of van 
een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gege-
vensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken op rechten 
van intellectuele eigendom. 
8.3 De afnemer zal geen rechten jegens de leverancier inroepen of geldend 
maken wanneer daardoor, in gevallen waarin lid 1 en lid 2 van dit artikel toe-
passelijk zijn, de leverancier verdergaande prestaties zou moeten leveren dan 
in dit artikel voorzien. 
8.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen 
waarvan de leverancier zich in de rechtsverhouding jegens de afnemer be-
dient. 
8.5 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden ter 
zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de 
afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken. 

 
9. Intellectuele eigendommen 
De leverancier neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te 
voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Neder-
land geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien deson-
danks aan leverancier verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een 
dergelijk recht wordt gemaakt, zal de leverancier, onverminderd de in artikel 7 
bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten 
terugnemen, of zorgdragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaar-
dige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits afnemer de 
leverancier tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene 
die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen. 

 
10. Overmacht 
Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van 
partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te ver-
wachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de 
betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandig-
heden zou hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan 
weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld 
langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen 
negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijk opzegging te beëin-
digen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan 
pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd 
zullen zijn. 

 
11. Ontbinding 
Mocht één van partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, dan 
heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelij-
ke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de na-
koming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging ge-
rechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. 
Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen 
onverkort aan de betreffende partij voorbehouden. 

 
12. Geschillen 
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing 
zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de 
president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te 
lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het 
arrondissement van de leverancier worden voorgelegd of, indien partijen dit 
wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage 
Instituut te Rotterdam worden beslist. 

 
13. Toepasselijk recht 
Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn 
geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer 
bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partij-
en gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, 
welke niet aan nietigheid blootstaan. 

 
Gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder 
nummer 208/2000 
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