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Algemene voorwaarden van Betech Kunststoffen B.V. te 

Groningen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Groningen op 10-11-2006 onder nr. 010 71045 
 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle 

aanbiedingen van Betech en op alle overeenkomsten 

tussen Betech en afnemer. 

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden-waaronder 

mede inkoopvoorwaarden worden verstaan-van afnemer 

maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Betech 

en afnemer en binden Betech derhalve niet, tenzij zij 

afnemer schriftelijk heeft bevestigd, dat diens 

voorwaarden prevaleren. 

1.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene 

voorwaarden met die van afnemer prevaleren deze 

algemene voorwaarden, tenzij Betech afnemer schriftelijk 

heeft bevestigd, dat diens voorwaarden prevaleren. 

 

Artikel 2 Offertes 

 

2.1   Alle aanbiedingen zij vrijblijvend. 

2.2   De overeenkomst komt tot stand, wanneer afnemer het 

(vrijblijvend) aanbod van Betech aanvaardt, tenzij Betech 

dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van 

de aanvaarding door de afnemer herroept. 

2.3   Indien in de acceptatie door afnemer voorbehouden of 

wijzigingen ten opzichte van de aanbieding van Betech 

worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid 

de overeenkomst pas tot stand, indien Betech aan de 

afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de 

aanbieding in te stemmen.    

 

Artikel 3 Meer-en minderwerk 

 

3.1 Het werk omvat alleen wat tussen partijen schriftelijk is 

overeengekomen. 

3.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, 

komt voor verrekening in aanmerking. 

3.3 Door Betech te maken kosten welke hun oorzaak vinden 

buiten haar schuld, kunnen aan afnemer in rekening 

worden gebracht.     

 

Artikel 4 Wijzigingen van de opdracht 

 

4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, schriftelijk of 

mondeling door of namens afnemer aangebracht, die 

hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave 

kon worden gerekend, worden afnemer extra in rekening 

gebracht. 

4.2 Door afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog 

verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten 

tijdig en schriftelijk aan Betech ter kennis zijn gebracht. 

Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon 

opgegeven dan is het risico voor foute uitvoering van de 

wijziging voor rekening van afnemer. 

4.3 Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de 

overeengekomen levertijd voor risico en rekening van 

afnemer wordt overschreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 Annuleren 

 

5.1 Indien afnemer de opdracht annuleert en/of de goederen 

weigert af te nemen is hij verplicht de door Betech reeds 

aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of 

verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en 

sociale lasten , over te nemen. Afnemer zal eveneens aan 

Betech als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag 

van 1/3 van de overeengekomen prijs. Afnemer is voorts 

verplicht Betech te vrijwaren tegen vorderingen van 

derder als gevolg van annulering van de opdracht en/of 

weigering van de goederen. 

5.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit 

artikel behoudt Betech zich alle rechten voor om volledige 

nakoming van de overeenkomst en/of volledige 

schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 6 Prijzen 

 

6.1   Betech behoudt zich het recht voor om eventuele 

prijsverhogingen, na het sluiten van de overeenkomst door 

welke oorzaak ook ontstaan, zoals tengevolge van 

verhoging van in-of uitvoerrechten en/of (wereld) 

grondstoffen, aan afnemer door te berekenen. 

 

Artikel 7 Levertijd 

 

7.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst 

bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn 

verricht. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn 

overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is 

gesteld. Een bedongen levertijd gaat niet in, dan nadat de 

overeenkomst tussen partijen definitief is en alle voor de 

uitvoering van de prestatie noodzakelijke gegevens in het 

bezit zijn van Betech. 

7.2 Betech zal echter al het redelijkerwijs mogelijke doen om 

levering op of voor de opgegeven leveringsdatum te 

realiseren. Zodra Betech kennis draagt van feiten of 

omstandigheden die realisering van de levering op of voor 

deze datum onmogelijk maken geeft Betech hiervan 

kennis aan de afnemer onder opgave van de verwachte 

nieuwe leveringsdatum. 

 

Artikel 8 Aflevering 

 

8.1 Aflevering van de verkochte producten geschiedt af 

fabriek, tenzij anders is overeengekomen. 

8.2 Het risico voor verlies of schade met betrekking tot de 

verkochte producten gaat over op de afnemer op het 

moment van aflevering. 

8.3 Elke gedeeltelijke aflevering, waaronder mede wordt 

verstaan de aflevering van goederen van een 

samengestelde order, kan worden gefactureerd. 

8.4 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs 

berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van 

het gebruik van emballage is ter beoordeling van Betech. 

8.5 De verzending geschiedt op wijze als door Betech 

aangegeven. Wenst de afnemer een zending anders te 

ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden 

voor zijn rekening. 
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Artikel 9 Overmacht 

 

9.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheden, waarop 

Betech geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben, 

zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog(sgevaar), oproer, 

werkstaking, transportproblemen, brand, en die de 

aflevering van verkochte producten onmogelijk maakt. 

9.2 Ingeval van tijdelijke overmacht is Betech gerechtigd de 

beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, 

gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. 

9.3 Ingeval van blijvende overmacht zijn partijen gerechtigd 

de overeenkomst te ontbinden, door middel van een aan de 

andere partij met bericht van ontvangst gezonden brief. 

 

Partijen zijn dan jegens elkaar geen schadevergoeding 

verschuldigd. 

 

Artikel 10 Reclames 

 

10.1Wanneer afnemer van mening is, dat de afgeleverde 

producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zowel 

qua kwaliteit als kwantiteit, dient hij Betech hiervan 

onverwijld, doch uiterlijk binnen acht dagen na aflevering, 

schriftelijk op de hoogte te stellen en Betech in de 

gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken, op straffe 

van verval van het recht op reclame. 

10.2 Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken 

dienen binnen acht dagen na ontdekking ervan schriftelijk 

aan Betech te worden medegedeeld, op straffe van verval 

van het recht op reclame. 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

 

11.1 Betech blijft eigenaar van alle aan afnemer geleverde 

zaken, totdat afnemer alles heeft voldaan, hetgeen Betech 

uit hoofde van alle koopovereenkomsten die zij met 

afnemer heeft gesloten, van hem te vorderen mocht 

hebben of krijgen.  

 

Artikel 12 Retentierecht 

 

12.1 Wanneer Betech goederen van afnemer onder zich heeft, 

is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot 

voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter 

uitvoering van de opdracht van die afnemer, tenzij de 

afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft 

gesteld. 

 

Artikel 13 Garantie 

 

13.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na    

levering verleent Betech aan afnemer schriftelijk garantie 

voor materiaal-en fabricagefouten, welke bij normaal 

gebruik ontstaan. De garantie geldt niet indien fouten het 

gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere 

oorzaken dan van materiaal-en fabricagefouten of indien 

Betech na overleg met afnemer gebruikt materiaal of 

gebruikte goederen levert.  

13.2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks-resp. 

importeurs-of groothandelgarantie gelden slechts de door 

deze leveranciers verstrekte garanties. 

 

 

Artikel 14 Betaling 

 

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling, 

plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum het is 

afnemer niet toegestaan zich hierbij op compensatie te 

beroepen. 

14.2 Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste 

plaats tot voldoening van de oudste openstaande en 

opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt, dat de 

betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

14.3 Betech heeft het recht bij het sluiten van de overeenkomst 

een aanbetaling van minimaal 25% te bedingen, dan wel 

zekerheid voor de betaling van afnemer te verlangen. 

14.4 Bij niet tijdige betaling is afnemer van rechtswege in 

gebreke en is afnemer aan Betech een boeterente van 1% 

per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een 

maand voor een gehele maand wordt gerekend. 

14.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 

door Betech gemaakt in verband met een aan afnemer 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst, zijn voor rekening van afnemer. De 

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 

15% van het verschuldigd bedrag, onverminderd het recht 

van Betech om een hoger bedrag te vorderen, indien een 

hoger bedrag aantoonbaar is. 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

 

15.1 De aansprakelijkheid van Betech voor schade als gevolg 

van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de 

overeengekomen producten, dan wel van gebreken in de 

geleverde producten wordt volledig uitgesloten, tenzij 

Betech in staat is om de schade daadwerkelijk geheel of 

gedeeltelijk op haar leverancier van het onderhavige 

product te verhalen, in welk geval de aansprakelijkheid 

van Betech beperkt is tot het schadebedrag, dat zij op deze 

leverancier weet te verhalen en tenzij de schade is 

veroorzaakt door opzet op grove schuld van Betech dan 

wel haar bedrijfsleiding. Onder schade wordt verstaan 

bedrijfsschade, welke dan ook, direct of indirect. 

15.2 De aansprakelijkheid van Betech voor schade door dood, 

lichamelijke letsel of materiele beschadiging van zaken, is 

beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar 

gedane uitkering, vermeerderd met het bedrag van het 

eigen risico. 

 

 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 

overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt 

gedekt wordt de aansprakelijkheid van Betech volledig 

uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet op 

grove schuld van Betech dan wel haar bedrijfsleiding. 

15.3 De afnemer dient zelf het bij de gebruiker ondergebrachte 

productiemiddel(-en) te verzekeren tegen schadeals gevolg 

van brand, diefstal, of wateroverlast. Kosten 

voortkomende uit het niet tijdelijk beschikbaar zijn van 

productiemiddel zijn voor rekening van afnemer. 

15.4 Betech draagt er zorg voor alles in het werk te stellen om 

schades te voorkomen, c.q. te beperken en zal met grote 

zorg omgaan met de ter beschikking gestelde middelen. 

 

Artikel 16 Ontbinding 

 

16.1 De overeenkomst tussen partijen kan zonder rechterlijke 

tussenkomst door middel van een buitengerechtelijke 

verklaring worden ontbonden, indien afnemer in staat van 

faillissement wordt verklaard in (voorlopige) surséance 

van betaling dan wel in de WSNP-regeling geraakt of door 

beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de 

beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 

ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder of 

vereffenaar de uit deze overeenkomst voortvloeiende 

verplichting nakomt. 

16.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande 

vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is 

aansprakelijk voor de door Betech geleden schade, onder 

meer bestaande uit winstderving.  
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Artikel 17 Toepasselijk recht/ geschillen 

 

17.1 Op alle tussen Betech en afnemer gesloten. 

overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing 

17.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in 

Nederland.     

      

    


