
ALGEMENE VERKOOP- EN Lf,VERINGS- EN BETALINCSVOORWAARDEN
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HEURKENS BOUWMATERIALEN 8.V.. kantoorhoudonde te
BERGHEM aan dc BURG. VAN ERPSTRAAT l0l, in het vervolg te noen]cn Hcurkens.

Artikel I To€passelijkh€id van deze voorwáarden
Deze voorwaarden ziin van toepassing op alle aanbiedingcn. Icveranties en prestaties van Hcurkens aan alnemers en
polentiële afnemcrs, tcnzij schrineliik met Hcurkens anders is overeengekonren. Verwijzingen door a1'nemcrs naar hun citen
algemene ofspcciÍickc voonvaarden rlordcn door Heurkens uitdrukkeliik van dc hand gewezen en maken geen deel uit van
de o!ereenkomst.

Artikel 2 Oífertes
A. Allc aanbiedingen en priisopgavcn. ongeacht ofdczo bij spcciale ollèrte. in prijscouranten of v oorraadopgav en of

anderszins zijn gedaan. ziin tenzij uitdrukkelijk andcrs is ovcreengckonen geheel vrijbli.jvend alsmede exclusief
BTW, kosten van spcciale en1ballage en transpon.

B. Alle bij de offerte verstrektc pri.jslijsten. brochures en andere gegevens. zoals maten. gc$ichten en hoeveelheden. zrjn zo
nauwkcurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindcnd vooÍzover zulks uildrukkelijk wordt bcvcsti-qd.

C. 
^lle 

overeenkomsten- ook indien en voorzovcr zij door veÍegenwoordigers. agenten ofandere tussenpersoncn van
Heurkens zijn aangegaan, binden Heurkens eerst" nadat deze door Hcuikens. dan wel door ecn door haar uitdrukkeliik
daaftoe gemachtigdc. schriflelijk ofmondcling ziin bevesligd. dan wel zonder vooraÍ'gaande opdrachtbevcstiging ziin
uitgevoerd.

D. lndicn na het tot stand komen van de overeenkomst doch vóór de allcvering der zaken een verandcring in enige
kostenfactor. zoals mct narne in de in- o I u itvoerrechten ofi\el in andere belastingen cn/ofhelfingen van overheids\ege
en in dc wisselkoers optreedt, is Heurkens gerechtigd de prijs dienovercenkomstig aan te passcn.

Artikel f, Levering
A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschriiding van de leve ijd kan

nirnmer. ook nict na iigebrekestelling, aanspraak ge\'en op schadevergoeding. tenzij partiien uitdrukkeliik
schriftelijk zijn overecngekomen dat sprake is van cen fàtale ternlijn.

B. Indien een prijs is overeengekomen "franco \ferk'. is daarin niet begrepen het vervocr over een per vrachtauto nict
berijdbare \\eg lot de plaats waar de zaken moeten worden gelost. In dat geval is Lleurkens gerechtigd aar hel
eindpunt van de nog berijdbarc weg te lossen zo dicht mogelijk bij het werk ofnagazijn van de afnemer. cen en
ander ter beoordeling van vetvoerder; vanafdc lossing aldaar worden de zaken onvermindcrd hct bepaalde in
aÍikel 7 geacht te ziin gelevcrd en door afnemer aanvaard en gaat het risico voor de zaken op aÍ'ncmcr over. Zo met
instemrning van Heurkcns toch wordt gekozen voor overbrenging naar de niet per vrachtauto bereikbare plaats van
bestemming. dàn dienen de c\tra kosten dooÍ de afnemer te \!orden voldaan. Dil geldt ook voor evcntueie
noodzakelijke voorzieningen rvelke nodig zijn in verband met de toestand van het tcrrcin \raarop moet worden
!.elost.

C. Bij levering op alroep heeli Hcurkcns hel recht. indien door olnamens alhcners binnen 3 maanden na bestelling
nog niet ofniet gcheel is algenomen. alhcmer schriftelijk te sommerer de al'nametrjdstippen rrelLe móetcn zi.jn
gelegen binnen 3 maanden na somlnatie. te noemen. $aarbinnen de totalc hoeveelh€id zal zijn afgenomcn.
Afnemer is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommàlie te voldoen. bij gebrckc uaarvan Heurkens de producten op
kosten van de afnemer kan opslaan. ter$ijl Heurkens !oorts geÍechtigd is onmiddellijk na sonln]alie volledige
belaling te vorderen.

D. Wanneer geen alroep door al'nemer plaatsvindt uiterliik op het overeengekomcn tijdstip of in geval niet binnen 8

dagen na sommatie opgavc van leveringstijdstippen als hierboven sub C bcdoeld plaalsvindt of\|annecr verkochte
zaken, na aan de afnemer te zijn aangeboden. door deze niet worden geacccptecrd of$anneer de afnemer
schrilïeliik tc kennen heeft gegeven dc door hem gekochle goederen niet te willen alhemen- is Heurkens
gerechtigd, na afncner in gebreke te hebbcn gesteld. te handelen als volgl:

È. ofrvel zonder nadcre ingebrekestelling ofÍcchtelijkc tusscnkomst de overeenkomst geheel ofgedceltelijk te
ontbinden. betaling te vorderen van de \\'el geleverde zàken alsmede vergoeding van de sohade. \\,elkc bij voorbaat
door partijcn \lordt gefi\eerd op 30o% van hetgeen alllenler bii uitvoering van de ovcrccnkonlsl had moeten betalcn.

F. dan uel nakoming der ovcrcerlkornsl le vorderen alsmede verdere opslagkosten en eventueel verdere schade in
rekening te brengcn.

G. Wanneer Heurkens voor de vcrpakking en het transpoÍt laadborden. pakkistcn. kralten. containers enz. ter
bcschikling heeli gesteld ofdoor een dcrdc al dan niel tegen voldoening van staticgcld (]1-een waarborgsom tcr
beschikking heeft docn stellen. is de alnemer verplicht (tcnzii hct om een eenmalige verpakking gaat) deze
Iaadborden enz. tcrug le zenden naar het door Hcurkcns opgcgcvcn adres. bij gebreke *aarvan aÍitct'ner aan
Heurkens schadevergoeding vcÍschuldigd is-

H. Indien om $elke reden dan ook dc afncmer niet in staal is de zaken op hct ovcrcengekonen liidstip in ontvan-sst te
nclncn en deze gereed zijn voor verzending- zal Heurkens. als haar opslagmogelijkhcdcn da1 loelalen- op verzoek
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!an aÍ'ncmcr dc goedeten berraren vooÍ risico en op kosten !an afiremer volgcns het bij lleurkens. althans in dc
bmrche gebruikeliikc taricl.

Arlikel4 Zekerheidsstelling
A. lJcurkens is sleecls gerechtigd. alvorcrls le leveren ofmel le\'ercn door tc gaan. naar het oordecl Ian Hcurkens

voldocndc zcketheid voor het nakomcn van hotalil1gsvcrplichtingen van dc alnemer te \erlangen.
B. Indien i-1e rerlangde zckcrllcid niel. dan *el op ongenoegzamc \\ijze. \\ordl aangetoond ofde rechlsvorn lan

de iilirener is gerviizigd. hcelt Heurkens hct rccht om de oVcrccnkoInsl zondcr rechtcrliikc tussenkomst geheel
olgcdccltclijk le onlbinden ofhct Íccds geleverde lerug tc nemen. onvcnninderd de aan I Icurkcns alsdan
bekomendc rcchlen op betalins van hctgeen bii beëindiging \.Ln de overccnkonst verschulcligd is $,egcns
gedane lereringcn. Dc genoegzaamheid ran dc zekerhcidsstclling is ter beoordeling \an Hcurkens.

Artikel 5 Betaling
A. I-llkc koopovereenkomsl geschicdt ondcÍ de alsemcne conditie: bctaling nctlo contanl bij aflelering. Indicll een

lactuur wordt tocgczonden. is de betalingstcrmi-jn 1,1 dagen na lirctuurdetum. tcnzij anclers is overeengekollrclt. \ir
hcl \erslri'ken van l4 dagcn na de lactuurdatum is dc aÍicmcr automalisch in verzuim. Dc aÍncmer is ranalhet
momcnt van verzuim over het opcisbare bedraq een rente \'erschuldigd van 1.5 -9lu per maand. ecn dccl \an een
naand rvorclt daarbij gcliikgesteld aan ecn hclc maand.

ll. Wanncer Hcurkens een levcring lcr uilvoering'"'an een overccnkonlst in gcdeellen uitvoeÍt. is 7ii gcrechligd bij elke
deellevcring bctaling van het gelcrcÍdc tc !orderen.

C. Betaling dient plaats tc \inden zonder koding ofvcrrckcning- tcr\iil ook e\'entuelc rcclames dc !erylichring td
betaling nict opschoÍen.

D. De door afnerncr gcdanc belalingen stekkcn stccds tcÍ roldocning in de eerste plaats ran alle \'crschuldigde rentc
en koslen. en in i:le lweede plaats van opcisbare lacturcn clie hel langst opcn slaan. zells al \ermeldt dc aÍicn1cr. dat
de voldocning bcirekking heell op een latcre lacluur.

Artikel 6Wanprestatic van de afnemer
A. lndien dc afncmcr niet. niet tijdig. nict dcugdelíjk- ol slechls gedeelteliik aan ziin bclali11gsverplichting ofaan cnige

anderc bcpaling van de overeenkomst hccll voldaaD. op diens zaken beslag gelcgd kriigl. surséance van betaling
aanvraagt. olindien dicns laillissenlent \rordt aangcvraagd. \\'ordl hij van rechts\\egc gcacllt in verzuint tezijn en
is het tolale aan I Icurkens vcrschuldigde bedraq zonder sonrmatie of ingcbrckeslelling ongeacht acÍdcÍ genlaakle
termiinaÍ'sprakcn lll.b.1. de betaling teÍstond opcisbaaÍ.

B. Het onder A bedoeldc bcdrag \\orclt verhoogd mct veÍragingsrcntc \an 1.5 9ó per nlaand gcrckcnd vanal'30 dagcn
na dc 1àctuurdatLln ( een gedcelte lan ccn n'laand voor een gehele maand rekencnd) orer het brub lactuurbedrae.
1ot aan het tijdstip van dc algehele voldoening.

C. In dc ondcr A bedoelde gevallcn hccii Hcurkens eveneens hel rechl de uitvocring \an de nog lopende
o!crccnkorllstcn op te schorten. c.q. clke overeenkomsL lllel alncmer geheel ofgcdeellcliik. zulks ter keuTe !an
Heurkens. zoncler gerechtclijke tussenkomst te ontbinden. zulks zondcr \rclke gehoudenhcid van dc zijde varl
Ilcurkcns dar ook 1()l $elke lcrgocding dan ook.iegens de alncnler. een en andcl voor lover dit door de
\\anprestatie dan \\cl dooÍ de onlstanclighedcn !roÍdt gcÍccht\aardigd.

D. Wanneer lleurkens gcnoodzaakl is een onbetaald gcbleven lactuur tcr incasso uil handen tc gevcn aan derden- is
Hcurkens gerecltligd aan dc dcbitcur ccn vergoeding te berekenen rveeen dc door Heurkens qcmaaktc kostcn ran
tenminstc l5 9/o \an de brutl) factulrr\\aardc (mel eÈn minimun van€ I50.00). zulks vcrmecrdcÍd nlel € 20.00 aan
adnlinistratiekostcn.

^rtikel 
7 Eigendomsvoorb€houd

A. Indiei zaken riin gelevcrd allorcns dc desbetreÍïende lactuur ook indien dczc'"erht)ogd is mct kosten en,/of
schaderl \olledig is voldaan. blijvcn deze zakcn cigendom van lleurkens tot hct liidstip van rollcdige betaling.
Zolang dc bctaling van dc zaken niet \ollcdig heell plaatsgc!onden- is de aÍ'nenrer nict gerechligd de zaken te
vervreenlden ofte bez\\arcr. le verhuren. te vcrpanden olonder \\clkc bcnaninq dan ook aan dcrdcn tcr
bcschikking le slellcn.

fl. Ilij o\eftrcding dool de alnenler \'an loorgaand Iid zal dczc aan Hcurkens een direct opcisbarc boele rerschulcligd
zijn tcn bclopc virn cle netto 1àctLlLrÍ\\,aaÍdc onverminderd hel rechl van Ileurkcns op aanvullende
schaderereoeding.

C. Hcurkens is gerechtigd zondcÍ ingcbrckeslelling allc geleverde zaken tcn aanziÈn \\aan an zi.i het
eigcndor]lsvooÍbchoud hccll. tcrug te ncmcn. De alhemer lnachligl Heurkens nu rccds die plaalsen le helreden.
\raar dczc zakcn zich bcr inden. Dc kostcn !an terugneming komen voor rekcnjnp van cle alienler.

Artikel 8 Overmrcht
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^. 
Ileurkcns is nict aansprakelijk voor niet. niel juisle ol niet lijdige uitvoering van aan Heurkens rerleende ordcrs.
indierl die het gevolg zijn r'an oremracht in dc n]ccst ruin]c zin \an hel\\oord en andcre onslandigheden van
zodanige aard dat er rlaar Ícdclijkheid rakominp van dc transactic niet \,an IIeurkcDs kan \\ordcn qcvcred. -
daaronder mede begrcpcn helgeval dal IIeuÍkcns doorhaaÍcigcn leveranciers. ongcachl dc rcdcn daa oe.nieltd
levercn in staal rrorden gesteld - . Ondcr orermachl \\ordt nrede begrepen: crnslige sloringen in het
productieproces (\an leleranciers) en andcrszins- oorlog in en buiten Nedcrland- . oprocr. epiclemieën.
naluurrampen. brand en andcre calanileiten. tÍansponmocilijkhcdcn. rrerkstaking. uitsluiting. maaiÍegelen van
o!erheidsweqc.

tl. In gcval lan ccn blijvende overmachtsilualie zal Ileurkens daarlan onlcrrvijld ntedecleling docn aan dc aÍ'ncmer.
Na ontvangst van dcze necledeling zal dc aÍiren]er gedurende achl dagen hct rccht hebben cle order schriftelijk tc
annuleren. echtcr ondcr dc leiplichting onr lan Hcurkcns altc ncr'nen en hem te lcrgocdcn hct uilge\oerde
gedeelte van de ordor.

Ll. Indien de ovennacht van tijdelijke aard zal zijn- hccli Hcurkcns hel rechl de uitvocring \an dc overeeDkorlrst zolanq
op tc schoficn. lotdat de onrstandiglrcid i-lie dc orermacht oplevert. zich niel meer !oordoct. Indicn dc o\crmachl
\\'eliswaaÍ \'an lijdeliike aard is doch naar !er\rachting Ianger zal duren dan nrec itaanclcn. geldt hct in lid B
bepaalde.

Arlikel 9 Aansprakelijkheid
A. Bchoudens bepalinpcn van d!\ingcnd recht inzake (product)aansprakclijkheid. alsmede mct inachtnening van het

bcpaaldc irr arlikel l(lliclCendcrcchlsregels\anopenbarcordeengocdctrou\\.islleurkensnietgchoudcntot
enige vergoeding ran schadc. \'an welkc aard alan ook. dus noch van directe noch van indirecle schade \an
aÍncmer. $aaronder nrede bcgrcpctr gcvolgschade. immateriële schadc. bcddilsschade ofnrilieuschadc aan
roerende olonrocÍcndc zaak. dan \\el airn pcrsoncn. bii afnener.

B. Dc door Ileurkens te vergocden schade is in ieder geval beperkt tot hct bcdrag \\aarvoor Hcurkens is vclzeketd dan
\r'el indicn tcrzake geen Yerzekerine'"an kracht mochl ziin ofgeen dekking mochl worden gebodcn. tot ntaximaal
het aan alienler gciaclureerde bedrag terzake de door HcuÍkens gelevcrde zaken tcr aanzien $aarvan zij
schadeplichlig is- rvaarbij voor alircmcr een cigen risico gclde van €. 1.000.00 per gebeunenis.

C. Ilcurkcns isbc\oegd. inSoedovcrlcg mel afnemer. vooreigen lekcnine fbutcn. \\aaNoorzii aansprakelijk is. tc
hcrstclleD ofde door 1i)uten tocgcbrachte schade te beperken ofop te hetJtn.

D. Afnencr is gehoudcn onr Heurkens te vÍij\\aren voor allc aansprakcn van derden wcgcns schade opgelredcn door
ol in rerband met dc door Hcurkens geleterdc productcn.

F.. Voor schadc !croorzaakt door hulppeÍsoncn. ook door hun opzet ofgrovc schuld. is Heurkens niet aansprakcliik.

Artikel l0 Klachten
A. De afnen]er is vcrplichl hel geleverde teÍstond bij aÍlc!cring op eventuele tekorten ofbcschndigingen te

conlroleren. dan \\el deze conlrole uil le voeren na mei:lcdelinp ziidcns Hcurkcis clat clc zaken te Tijner b!'schikking
staan.

B. Evcntuele klachtcn bctÍollende de hoeleelhcid dicnt dc aiilcncr biDnen 2,1 uur bij Hcurkcns tc mclden. O\er deze
klacht dient dool alhemeÍ binncn;18 uur schriftelijk te *orden gereclamccrd. Indien niet binnen bovcnrcrnlelde
termiin is gcrcclamÈerd. zijn de op de bij dc zakcn !crslrcklc vrachlbrieL afleverinpsboÍl o1-soongcliik document
vermcldc hoevcclhcden bindcnd en \rordcn gcachl door dc aihctrcr 1e zijn gcacceptccrd.

C. Reclames omtrent k\lalitcit- ge\rich1. soort. ofmaat kunncn slechts door Hcurkens \\orden eeacceptccrd. l]1ils deze
schriliclijk cn aaigelekend bij I leurkcns rr,olden ingediend binnerl 8 dasen na ontvangsl der zendinq en bii
/ogcnaamdc vcrborgen gebreken binnen 8 dagen. nadat hct gcbrek is geconstatccÍd of rcdelijkcrwijs kon !rorden
geconstatccrd.

l). I)e Ícclamc moct gespecillceerd en dlridcliik !rordcn gcdaan en is nilnmer van loepassing op gocderei oí'
rrlalerialen die recds zijn vcr\'erkl of ziin gebÍuikt.

E. Heurkens zal na reclanrc in de gelegenheid *orden gesteld dc zakcn tc controleren: hierloor zal afncrncr allc
lnede\rerking verlenen.

F. AÍ'nenlcr kan gccn aansprakcn docn pcldcnjcgcns Hcurkcns tcrzake var reclame over ecbÍckcn \.an zaken. zolang
door alnenrer enigc vcrplichlingjegens lleurkcns niet is nagekonlcn.

C. Indicn de klachl gegrond blijkt tc zijn zal Heurkens alsdan zolgdr-agen. re harcr kcuzc. voor rerranging van de
zaken dan \rel !oor rcstitutic van de belaalde gelalcn minus gemaakte kostc0.

I L Klachtcn mct bctrekking lot dc Íàctulrr kunnen schrilielijk gcdurende 8 daSen na ont\angsl \\ordsn ingediend.

Artikel I I Garantie

A. Op da door HÈL[kens te lc\eren Takcn is uitsluilend \an loepassing de garaniie dic door de labrilanl !rordl
vcrlccnd co.jcgclls Heurkens \\ordt nagekomen.
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B. Repamlies en/of materialen, die eventueel voor gamntie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van
bijkomende kosten. zoals vracht-. verblijfs-, rcntekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleencl in
geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot tcn hoogste het bedrag, dat door
deze aan Heurkens wordt vergoed.

Àrtikel l2 Veri a ring
Alle rechlsvorderingen van aÍnerner uit hoofde van een aan deze voor[aarden onderworpen overeenkomst verjarenj
behoudens het bepaalde in art.6:l9l BW, na vcrloop van eenjaar. te rekenen vanafde dag waarop de zaken werden
afgeleverd olhadden rnoeten ziin aÍÈeleverd.

Artikell5. Hoofdelijkheid

Indien Heurkens met twec ofmeer personen c.q. rechtspersonen een ovcrcenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personcn
hoofdeliik aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen. die voor hen uit de overeenkomst vooÍtvloeicn.

Artikel 13 Geschillen
A. Geschillen, die riizen terzake van of in verband met door Heurkens gesloten overeenkomsten, zullen. in geval de

Rechtbank bevoegd is. rvorden beslecht door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch. Heurkens blijft echter bevoegd de
wederpartjj te dagvaarden voor de volgens de wet ofhet toepasselijk irternationaal verdrag bevoegde rechtcr.

B. Op alle overeenkomsten waarbij Heurkens paÍtij is. is het Nederlands recht van toepassing.

Ondefiekend te Berghem opll april 2009 namens de bestuurder van Heurkens Bouwmaterialen BV, te weten Heurkens
Onroerend Goed BV, welke op haar beuri besluurd wordt door B. Heurkens I-lolding BV. HenRI Heurkens Holding BV en R.
Heurkens Holding BV, door de bestuurders respectievelijke bestuurder van

HenRI lleurkens Holding BV
door:

van:
R. lJeurkens
door:

B- Hexrkens Ho


