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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING 

 
1. Algemeen

 

 : Deze voorwaarden maken deel uit van en gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IPCO en een 
afnemer, ook wanneer derden bij de uitvoering worden betrokken, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
is afgeweken. De toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Prijzen en offertes

 

 : Alle prijzen, ook die in prijslijsten e.d. en offertes zijn geheel vrijblijvend, exclusief BTW en andere heffingen en inclusief 
verpakking tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Aangeboden prijzen gelden uitsluitend voor de daarbij aangeboden 
hoeveelheden. Bij bestellingen van aantallen die niet overeenkomen met de offerte wordt het recht voorbehouden de prijs dientengevolge aan 
te passen. IPCO is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de 
overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bij voorbeeld, toch niet uitsluitend, wisselkoersen, lonen, 
grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal. Tenzij deze prijsstijging voortvloeit uit nadere overeenkomst of de wet, is de afnemer 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt. 

3. Levert ijd

 

 : Indien IPCO een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen 
recht op ontbinding of schadevergoeding anders dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij IPCO de gelegenheid moet krijgen alsnog binnen 
redelijke termijn deze na te komen. 

4. Levering
Het bezorgen van leveringen geschiedt altijd en uitsluitend in opdracht en voor rekening van de afnemer behalve leveringen met een minimale 
netto waarde van EURO 500,--, deze worden per vervoer naar keuze van IPCO gratis afgeleverd binnen Nederland mits het afleveradres door 
de afnemer volledig en juist is opgegeven. IPCO is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Indien en voor zover een goede uitvoering van 
de overeenkomst dit vereist, heeft IPCO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 : Levering geschiedt af fabriek c.q. af IPCO. 

 
5. Risico en eigendomsoverdracht

 

 : Het risico van verlies of beschadiging van de zaken gaat op de afnemer over op het moment van levering 
af fabriek c.q. af IPCO. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat IPCO deze aan hem levert of doet leveren. Bij weigering 
van de levering, is IPCO gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer. Alle door IPCO geleverde zaken, daaronder 
mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van IPCO totdat 
de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met IPCO gesloten overeenkomsten is nagekomen. Voor het geval dat IPCO haar in dit 
artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan IPCO 
of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IPCO zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

6. Aansprakelijkheid

IPCO aanvaardt jegens de koper slechts in de volgende gevallen aansprakelijkheid : 

 : Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven productinformatie correct is, sluit IPCO iedere 
aansprakelijkheid uit voor iedere schade, inclusief letselschade, veroorzaakt door producten van IPCO, welke voortvloeien uit het door IPCO 
aanbevolen gebruik van  de producten. Het komt voor rekening en risico van de afnemer of de van IPCO betrokken producten geschikt zijn voor 
het doel waarvoor hij deze wil inzetten.  

a. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken zoals omschreven in art 8 (Garantie) van deze voorwaarden. 
b. IPCO is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van IPCO of haar ondergeschikten. 
c. De aansprakelijkheid van IPCO is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van IPCO in onderhavig geval te verstrekken uitkering. 
d. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en IPCO aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van 

IPCO beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de  aansprakelijkheid   
betrekking heeft. 

e. Expliciet wordt de aansprakelijkheid uitgesloten voor bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,  stagnatieschade,directe 
c.q. indirecte gevolgschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 

 
7. Onderzoek, reclames

 

 : Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 5 dagen na levering 
te onderzoeken op gebreken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met 
hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten 
behoren binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan IPCO te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking 
doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld, het een en ander op straffe van verval van aansprakelijkheid van IPCO voor 
wat betreft die gebreken/klacht 

8. Garant ie

 

 : IPCO garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en 
vrij zijn van ontwerpmateriaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. De door IPCO verstrekte garantie van 
een zaak die door een derde werd geproduceerd is beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. De te dezen 
genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder 
schriftelijke toestemming van IPCO, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze 
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 

9. Betaling

 

 : Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Afnemer is van rechtswege in verzuim zodra deze betalingstermijn is overschreden zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is 
vereist. Afnemer is alsdan de wettelijke handelrente verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de 
afnemer zijn de vorderingen van IPCO op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) 
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en gemaakte redelijke 
gerechtelijke en executiekosten voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten 
verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in 
incassozaken wordt geadviseerd. 

10. Overmacht

 

 :  IPCO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun 
rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf van IPCO worden ook onder deze omstandigheden begrepen. 

11. Toepasselijk recht

 

 : Op elke overeenkomst tussen IPCO en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is 
uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van geschil is de rechter te Dordrecht bevoegd hiervan kennis te nemen. 

12. Wijziging en vindplaats van de voorw aarden

            December 2010 

 :  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 
Dordrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst. 


