Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van La Stina te Wekerom,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 08 juni 2014, onder nummer 61045322
1.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten of rechtverhoudingen door La Stina – gesloten of aangegaan, tenzij partijen
schriftelijk of digitaal anders overeenkomen.
2.
Totstandkoming van de overeenkomst; Offertes
alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. La Stina kan een vrijblijvende aanbod herroepen, ook nog binnen 3 werkdagen nadat de opdrachtgever de orderbevestiging van
La Stina heeft ontvangen. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke order bevestiging zijdens La Stina, welke bevestiging tevens de
omvang en uitvoering van de bestelling of opdracht bindend vastlegt.
3.
Prijzen
Tenzij anders overeengekomen gelden alle prijzen af fabriek, exclusief emballage en exclusief btw. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der
overeenkomst geldende inkoopprijzen, belastingen en heffingen en lonen, die de kostprijs beïnvloeden. In geval van wijziging in één of meer van deze factoren voordat de
levering volgens de overeenkomst levertijd heeft plaatsgevonden, wordt de prijs zodanig aangepast dat daarin de ingetreden wijziging op billijke wijze is verdisconteerd. In
geval van aanpassing heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, mits voortzetting van de overeenkomst redelijkwijs niet van haar kan worden
gevergd, gezien de omvang van de aanpassing.
4.
Zekerheidstelling
La Stina heeft het recht, wanneer de financiële positie van de opdrachtgever daartoe naar haar mening aanleiding geeft, te harer keuze slechts tegen gelijktijdige contante
betaling te leveren c.q. de levering voort te zetten, dan wel de levering op te schorten totdat te harer genoegen voldoende zekerheid is verschaft voor de stipte betaling van al het
geen La Stina van de opdrachtgever op grond van de koopovereenkomst of rechtverhoudingen te vorderen heeft of zal hebben.
5.
Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag binnen 20 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, te zijn bijgeschreven op rekening van La
Stina. Er volgen geen volgende of spoedbestellingen indien het verschuldigde bedrag niet binnen 5 werkdagen staat bijgeschreven op rekening van La Stina. La Stina heeft
echter te allen tijde het recht voor iedere levering of deellevering van het bepaalde in de vorige zin af te wijken, door contante betaling ( waaronder ook kan worden verstaan
betaling tegen rembours ) te eisen. Indien opdrachtgever na schriftelijke of digitale aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn tot
volledige betaling van het gemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks – onverminderd enig overigens aan La Stina toekomend recht – ten gevolge dat:
a.
b.
c.
d.

Alle overige ten name van opdrachtgever bij La Stina openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
La Stina het recht krijgt over het in de aanmaning vermelde bedrag vanaf factuurdatum verzuimrente te berekenen van 5% boven het percentage van de dan geldende
wettelijke rente per jaar;
La Stina het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schijven de overeenkomst – en eventuele andere
overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn;
alle kosten van La Stina, waaronder begrepen incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van zijn vorderingen op opdrachtgever te geraken ten last van
opdrachtgever komen.

Hetgeen de opdrachtgever uit hoofde de overeenkomst aan La Stina is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien
(1) de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend,
(2) de onderneming van de opdrachtgever al of niet gedeeltelijk beëindigd of overgedragen, of
(3) conservatoir of executoriaal beslag ten last van de opdrachtgever wordt gelegd, tenzij de opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van La
Stina naar het redelijk oordeel van La Stina passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen dat de opdrachtgever aan La Stina verschuldigd is en zal worden.
Een betaling van de opdrachtgever wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die La Stina in verband met het tekortschieten
van de opdrachtgever onder de overeenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van het verschuldigde (koop)prijs.
6.
Levering
Levering geschiedt ter keuze van La Stina af fabriek. La Stina behoudt zicht de keuze van het vervoermiddel voor, tenzij de opdrachtgever tenminste 3 werkdagen vóór de
verzending schriftelijk of digitaal instructies betreffende de wijze van verzending aan La Stina heeft doen toekomen. La Stina is bevoegd de zaken in gedeelten te leveren en de
opdrachtgever is verplicht gedeeltelijke leveranties te accepteren. De overeengekomen levertijd is slechts een benaming, zodat deze niet geld als uiterste termijn en La stina
gerechtigd is overeengekomen tijd te leveren. De geleverde zaken zijn vanaf de aflevering voor rekening en risico van de opdrachtgever. De zaken zijn ook voor rekening en
risico voor de opdrachtgever indien La Stina ze ter aflevering heeft aangeboden, maar de opdrachtgever – om welke reden dan ook – niet afneemt. De kosten en schade daarvan
het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.
Eigendomsvoorbehoud
La Stina behoudt zich de eigendom van het verkochte voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, alsmede
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, ook in die gevallen waar levering in gedeelten geschiedt. Dit geld ook in geval van
consignatie. Tot dat tijdstip is de opdrachtgever gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van La Stina te bewaren.
In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zal La Stina het recht hebben het verkochte zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te
nemen, zulks onverminderd La stina's overige rechten in verband met niet tijdige betaling. Zolang La Stina zich de eigendom van het verkochte heeft voorbehouden, kan
opdrachtgever over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever is
verplicht La Stina onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op of andere aanspraken van derden met betrekking tot zaken, die nog eigendom van La Stina zijn.
De opdrachtgever is voorts verplicht de beslaglegger of andere derden er van in kennis te stellen dat de betreffende zaken eigendom zijn van La Stina.
In geval de eigendom van de afgeleverde zaken op de opdrachtgever overgaat, geschiedt dit onder voor behoud van een stil pandrecht en gunste van La Stina tot zekerheid van
de nakoming door de opdrachtgever van alle vorderingen, uit welke hoofde ook, die La Stina op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen. La Stina is te allen tijde gerechtigd –
en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de opdrachtgever op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (
waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de opdrachtgever verplicht zich op verzoek
van La Stina daaraan onverwijld haar medewerking te verlenen. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van La Stina op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming
tenietgaan, vestigt de opdrachtgever bij voorbaat een bezitsloos pandrecht op de natekende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van La Stina, tot zekerheid van
al hetgeen de opdrachtgever, uit welken hoofde Dan ook, aan La Stina verschuldigd is en zal worden.
8.
Reclame
De opdrachtgever is verplicht de haar door La Stina geleverde zaken terstond bij ontvangst te controleren alvorens tot opslag of verbruik over te gaan. Reclames moeten
schriftelijk of digitaal binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken bij La Stina worden ingediend. Indien na verloop van deze termijn niet is gereclameerd, wordt de
opdrachtgever geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien een reclame door La Stina gegrond wordt geacht, is zij behouden – behoudens overmacht –
de betreffende zaken terug te nemen en te vervangen c.q. een eventueel tekort aan te vullen, doch La Stina is niet tot enige schadevergoeding verplicht.
9.
Niet-nakoming
Indien de opdrachtgever enige verplichting niet, niet tijden of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van Faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of
aangevraagde of niet verkregen surseance van betaling, haar onderneming geheel of gedeeltelijk beëindigt of verdraagt, dan wel conservatoir of executoriaal beslag ten laste van
de opdrachtgever wordt gelegd, heeft La Stina het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij
aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd
alle haar verder toekomende rechten. La Stina heeft in genoemde omstandigheden van opdrachtgever ook het recht vooruitbetaling dan wel zekerheidstelling te verlangen.
10.
Overmacht
Indien nakoming door La Stina van één of meer van haar verplichtingen in verband met één of meer van de hieronder opgesomde omstandigheden redelijkerwijze niet van haar
kan worden verlangd, heeft zij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekende schrijven of digitaal geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de

uitvoering daarvan gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, van welke
aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagname, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, half fabricaten, hulpstoffen en/of energie,
natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheden die La Stina
redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheden hem bekend was geweest ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. Nakoming in één of meer gevallen tijden omstandigheden
als in de tweede alinea bedoelt, tast niet het recht aan in ander gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging gebruik te maken.
11.
Aansprakelijkheid
La Stina in niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever in verband met overschrijding van de levertermijn geleden schade. La Stina is niet aansprakelijk voor kosten
of schaden, die voor de opdrachtgever of derden mochten ontstaan als direct of indirect van handelingen of nalatigheid van personen in dienst of onder toezicht van La Stina,
dan wel veroorzaakt door zaken, al dan niet onder opzicht van La Stina, tenzij die kosten of schaden zijn te wijten aan grove schuld van La Stina zelf. Voor schade die is te
beschouwen als vervolgschade is La Stina nimmer aansprakelijk.
Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor opdrachtgever schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien, waardoor La Stina aansprakelijk is te
houden, dient de opdrachtgever met bekwame schuld, maar in ieder geval binnen veertien dagen weken na die gebeurtenis, La Stina van die gebeurtenis schriftelijk en/of
digitaal in kennis te stellen, zulks onder gedetailleerde omschrijving van de gebeurtenis c.q. het eventuele gebrek. Laat opdrachtgever een tijdige schriftelijke en/of digitale
kennisgeving na, dan vervalt haar recht op herstel, eventuele vervanging en /of schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens La Stina en de door La Stina bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
12.
Geheimhouding
De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de
uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.
13.
Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap
Geen der partijen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te
dragen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren, behoudens het recht van La Stina haar vordering op opdrachtgever ten incasso over te
dragen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de zeggenschap overal of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van opdrachtgever direct of indirect in andere
handen overgaat, heeft La Stina het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 90 dagen
eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien La Stina het niet heeft uitgeoefend binnen 30 dagen nadat de
bedoelde overgang te harer kennis is genomen.
14.
Toepasselijk recht en domicilie
Alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden geregeerd door Nederlands recht.
De opdrachtgever kiest onveranderlijk domicilie ten kantore van La Stina.
15.
Auteursrecht
In alle gevallen liggen de auteursrechten van alle gebruikte teksten door La Stina bij La Stina zelf. Daar mag door de opdrachtgever en /of derden in geen enkel geval gebruik
van gemaakt worden. La Stina zal in het geval van schending rechtelijke stappen ondernemen.
BIJLAGE bij de algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden van La Stina te Wekerom.
Deze voorwaarden gelden als extra voorwaarden als de opdrachtgever gebruik maakt van consignatie.
16.
Schade
In geval van schade aan het product door de opdrachtgever en/of derden wordt het volledige bedrag van het product in rekening gebracht. Dit geld ten alle tijde als het
betreffende product aanwezig is bij de opdrachtgever.
17.
Aansprakelijkheid
In geval van benoemde omstandigheden: epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagname, natuurrampen, diefstal ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever
zelf. Eventuele schade door gevolgd van genoemde omstandigheden worden in rekening gebracht door La Stina.
18.
Betaling
Na iedere telling ontvangt de opdrachtgever digitaal de factuur. Het openstaande bedrag van deze factuur moet bijgeschreven staan op de rekening van La Stina voor er een
nieuwe telling plaatst vindt. Indien het verschuldigde bedrag te laat wordt bijgeschreven, zal La Stina de overeenkomst direct ontbinden en de des betreffelijk voorraad retour
halen.
Type fouten en spel fouten zijn voorbehouden.

