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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zakelijk 
 

1. Inleiding 

1.1 Op alle aan Algold dental gegeven opdrachten en bij Algold dental geplaatste bestellingen zijn uitsluitend de hierna volgende algemene verkoop- en 

leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “Voorwaarden”, van toepassing. 

1.2 De wederpartij die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met Algold dental en overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht ook bij eventuele daarna door hem af te 

geven orders, ongeacht op welke wijze het bestellen geschiedt, stilzwijgend met de toepasselijkheid van de Voorwaarden accoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige 

order schriftelijk is bevestigd. 

1.3 Indien de overeenkomst tot stand komt na aanvaarding van een aanbod van de wederpartij, die eveneens haar algemene voorwaarden op die overeenkomst van 

toepassing acht, zullen slechts de Voorwaarden van Algold dental van toepassing zijn en worden de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

2. Offertes 

2.1 Alle door Algold dental uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en exclusief BTW 

3. Prijzen 

3.1 De vermelde prijzen zijn gebaseerd op levering “af magazijn” en exclusief BTW. Alle mogelijke belastingen, accijnzen en/of overheidsrechten van welke aard ook die in 

verband met de verkoop of levering van de goederen door Algold dental verschuldigd zijn, komen boven op de vermelde prijzen en zijn voor rekening van de 

wederpartij. 

3.2 Algold dental heeft het recht kostenstijgingen tussen het tijdstip van offerte, of het tot stand komen van de overeenkomst (indien geen voorafgaande offerte heeft 

plaatsgevonden) en het tijdstip van levering, volledig aan de wederpartij door te berekenen. Indien op deze wijze een prijsverhoging plaatsvindt, heeft de wederpartij, 

indien dit geschiedt binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, de bevoegdheid de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder 

kostenstijging wordt onder meer begrepen: wisselkoersveranderingen, verhoging van de prijzen van o.a. grondstoffen en energie en andere kostenverhogende 

factoren. 

4. Leveringen  

4.1 De door Algold dental opgegeven data van leverings- c.q. uitvoeringstermijnen dienen slechts ter indicatie. Niet nakomen van deze termijnen kan nimmer aan Algold 

dental worden tegengeworpen. 

4.2 Vertraging in de levering c.q. uitvoering door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding geven. Ook zal de wederpartij alsdan niet 

gerechtigd zijn om enige voor hem uit de onderhavige of uit andere met Algold dental gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen, met 

uitzondering van het in par. 4.3 bepaalde. 

4.3 Niettegenstaande het in paragraaf 4.2 bepaalde heeft de wederpartij na het verstrijken van de leverings- c.q. uitvoeringstermijn het recht van Algold dental te verlangen 

dat zij binnen een termijn gelijk aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog tot levering van de zaak/zaken overgaat. Indien Algold dental na het verstrijken 

van bovengenoemde termijn niet heeft geleverd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te annuleren, zonder enig recht op 

schadevergoeding jegens Algold dental. 

4.4 Algold dental heeft het recht een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de order dat geleverd c.q. uitgevoerd is, 

conform artikel 10 en volgend. 

4.5 Algold dental behoudt zich het recht voor om zendingen onder rembours te doen plaatsvinden. 

5. Overmacht 

5.1 De wederpartij kan van Algold dental geen nakoming vorderen van verplichtingen van Algold dental uit de overeenkomst, indien het niet, of niet tijdig nakomen door 

Algold dental is veroorzaakt door overmacht, ongeacht het moment waarop de overmachtssituatie is ingetreden. Als overmacht vallen onder meer aan te merken de 

navolgende omstandigheden: 

- ziekte of gebrek aan personeel; 

- bedrijfsstoornis; 

- tekort aan grondstoffen of onderdelen; 

- transportmoeilijkheden; 

- arbeidsconflicten; 

- uitblijven van de vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard dan ook; 

- maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, uitvoerverboden, contingenterings- en/of overheidsmaatregelen; 

- diefstal of bezitsverlies of vernietiging, c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of bedrijfsgegevens; 

- niet of ondeugdelijke levering door derden van welke aard ook, welke buiten de macht van Algold dental ligt en welke tot gevolg heeft dat Algold dental haar 

verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met de wederpartij niet overeenkomstig de haar verstrekte opdracht kan nakomen. 

5.2 Indien Algold dental door overmacht wordt gehinderd in de uitvoering van de order is Algold dental gerechtigd, indien mogelijk, de levering op te schorten tot de 

betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, danwel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Het 

bepaalde in par. 4.3 omtrent annulering van de overeenkomst door de wederpartij is niet van toepassing, tenzij de toestand van overmacht langer duurt dan drie 

maanden waarna het de wederpartij is toegestaan, conform de bovengenoemde  paragraaf te annuleren.    

6. Garantie 

6.1 Algold dental garandeert de samenstelling van de zaak/zaken overeenkomstig hetgeen vermeld staat op de verpakking en garandeert bovendien dat de zaak/zaken 

geschikt zijn voor het door haar aangegeven gebruik. Alle door Algold dental geleverde zaken worden gegarandeerd overeenkomstig de door de betreffende fabrikant 

aan Algold dental verstrekte garantie. 

6.2 Eventuele aanspraken laten betalingsplicht onverlet 

6.3 De garantie geldt overeenkomstig het garantiecertificaat zoals verstrekt bij ieder door Algold dental geleverde zaak. De garantie verliest haar geldigheid indien aan de 

zaak/zaken door anderen dan Algold dental aangewezen derden (reparatie)werkzaamheden worden verricht. 

6.4 Zaken die aan Algold dental voor garantiebeoordeling worden toegezonden dienen franco en voor rekening van de afzender aan het magazijn van Algold dental te 

worden afgeleverd 

6.5 Wanneer de klachten van de wederpartij op grond van de garantie door Algold dental gegrond worden bevonden, is Algold dental gerechtigd naar haar keuze zaken van 

dezelfde soort in de plaats te stellen, danwel de benodigde verbeteringen aan te brengen, of een redelijke prijsreductie toe te passen. De wederpartij heeft in geen 

geval het recht om schadevergoeding te vorderen.            

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Algold dental is niet aansprakelijk voor enige indirecte, bijkomstige of vervolgschade van welke aard dan ook en de wederpartij neemt door de ontvangst van de zaken 

de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor gebruik van de zaak/zaken op zich. 

7.2 De aansprakelijkheid van Algold dental met betrekking tot iedere met Algold dental afgesloten opdracht is beperkt tot de door Algold dental verstrekte garantie. 
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algold dental 
7.3 De wederpartij zal Algold dental vrijwaren voor alle aansprakelijkheid waarvoor Algold dental op grond van het bepaalde in de Voorwaarden tegenover de wederpartij 

niet aansprakelijk zal zijn. 

8. Risico-overgang 

8.1 Vanaf het moment dat de zaak/zaken het magazijn van Algold dental of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar de wederpartij zijn opgeslagen 

verlaten, zijn deze voor risico van de wederpartij. Alsdan is de wederpartij verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade toegebracht door of aan 

onderhavige zaak/zaken. 

8.2 Algold dental is niet gehouden tot verzekering van het transport van de zaak/zaken, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover Algold dental evenwel voor 

verzekering zorgdraagt, wordt zij geacht daarbij zelf belang te hebben, danwel het belang van de wederpartij te dienen. 

9. Betaling 

9.1 Betaling geschiedt op één van de op haar facturen aangegeven bankrekeningen van Algold dental. 

9.2 Betalingen dienen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking. 

9.3 Klachten omtrent facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum bij Algold dental schriftelijk te worden ingediend, waarna wederpartij geacht wordt de factuur als 

juist te hebben aanvaard. 

10. Tekortkomingen (overschrijding betalingstermijn, niet-nakoming) 

10.1 Ingeval van niet tijdige betaling van enige termijn, van niet- of niet behoorlijke nakoming, van surséance van betaling of faillissement van koper/wederpartij, beslag ten 

laste van koper/wederpartij of liquidatie van diens bedrijf of indien hij onder bewind of curatele wordt geplaatst, is de koopprijs onmiddellijk in haar geheel opeisbaar. 

10.2 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Algold dental het recht de wederpartij over het gehele verschuldigde bedrag een rente te 

berekenen van 8,0% per maand bij zakelijke klanten en 2,0% bij particuliere klanten/consumenten, of een gedeelte daarvan, vanaf de dag der overschrijding van de 

betalingstermijn. 

10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij gehouden aan Algold dental alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te betalen, 

waarin mede begrepen het honorarium van haar advocaat, deurwaarders en andere incassokosten zulks in de ruimste zin des woords. 

10.4 De onder 10.3 vermelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de wederpartij aan Algold dental verschuldigde totaalbedrag met een 

minimum van €300,00 exclusief BTW. 

10.5 Het bovenstaande is eveneens van toepassing op alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, alsmede juridische en/of deskundige bijstand, die 

Algold dental moet maken om haar rechten tegenover de wederpartij geldend te maken.  

10.6 In de in lid 1 genoemde gevallen is Algold dental voorts, zonder nadere ingebrekestelling, eveneens gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de 

overeenkomst op te schorten, alsmede de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, zonder 

dat Algold dental tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de aan Algold dental toekomende rechten. Bij tijdelijke tekortkoming dient de 

wederpartij in verzuim te zijn, hetgeen het geval zal zijn na ingebrekestelling, door Algold dental, behoudens de uitzonderingssituaties als volgens de wet. 

10.7 In in art.10.6 genoemde gevallen is iedere vordering welke Algold dental ten laste van de wederpartij heeft of zal krijgen dadelijk en ineens opeisbaar. In voornoemd 

geval heeft Algold dental tevens het recht alle leveringen c.q. activiteiten stop te zetten, geleverde zaken terug te halen of weg te nemen zonder rechtelijke 

tussenkomst, totdat respectievelijk tenzij zekerheid wordt gesteld zoals bepaald in artikel 11. 

11. Zekerheid. 

11.1 Voor het geval dat Algold dental goede grond heeft te vrezen dat de koopprijs niet zal worden betaald, is Algold dental gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat 

deze zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen, alvorens tot levering c.q. voortzetting daarvan over te gaan. 

11.2 Indien de wederpartij desgevraagd aan het gestelde in par.11.1 niet voldoet, is Algold dental gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. 

12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 De eigendom van de door Algold dental geleverde goederen gaat, ook indien onder rembours is geleverd, eerst over na betaling van al hetgeen de wederpartij, uit 

welke hoofde dan ook, aan Algold dental verschuldigd is. De wederpartij is niet gerechtigd de zaak/zaken aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te 

dragen, behoudens de verkoop in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij de eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan. 

12.2 De wederpartij is gehouden de door Algold dental geleverde zaak/zaken, zolang de eigendom daarvan nog niet op de wederpartij is overgegaan, tot een voldoende 
bedrag en op de gebruikelijke condities te verzekeren en daarbij overeen te komen dat Algold dental als verzekerde dient te worden aangemerkt. De wederpartij draagt 
hierbij eventuele schadevergoedingsaanspraken tegenover de verzekeraar ter zake van zaken welke aan Algold dental toebehoren aan Algold dental over.  

13. Vertegenwoordiging. 

Indien de wederpartij namens één of meerdere anderen optreedt is de wederpartij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Algold dental 

aansprakelijk als ware hij zelf de wederpartij. 

14. Vervaltermijn. 

Enige aanspraak van de wederpartij jegens Algold dental zal vervallen 12 maanden na levering van de zaak/zaken aan de opdrachtgever, tenzij de wederpartij binnen 

voornoemde termijn aanspraak in rechte aanhangig heeft gemaakt bij een bevoegde rechtbank. 

15. Competentie. 

Enig geschil voortvloeiend of verband houdende met deze Voorwaarden en/of (niet) naleving daarvan door partijen zal worden voorgelegd aan de 

Arrondissementsrechtbank te Zutphen, of aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij. 

16. Eventuele onverbindendheid van enige bepaling. 

Voor zover enig beding in de Voorwaarden ofwel overigens in de overeenkomst van Algold dental met de wederpartij door de rechter onverbindend wordt gehouden, 

tast deze gehele of gedeeltelijke nietigheid of onverbindendheid het overige deel van de overeenkomst niet aan. 

17. Ontbinding.              

Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, blijven de bepalingen van de Voorwaarden de verhouding tussen partijen beheersen voor zover 

zij zelfstandige betekenis hebben. 

18. Toepasselijk recht. 

Op alle onder de Voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht integraal van toepassing. 

 

 

 

 

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 25 januari 1993, onder nummer 921.      
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