Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene verkoopvoorwaarden
van de besloten
aansprakelijkheid

vennootschap

Artikel 3. Offertes
met

beperkte

SCIONIX HOLLAND B.V. gevestigd te Bunnik

1. Iedere offerte, aanbieding of andere uiting door of
vanwege Scionix geschiedt volledig vrijblijvend,
tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
is
overeengekomen.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat
Scionix de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden en bij de toepassing daarvan
wordt verstaan onder:
a. Scionix: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Scionix Holland B.V., gevestigd te
Bunnik;
b. afnemer: degene die met Scionix een
overeenkomst aangaat of wil aangaan danwel
Scionix om een offerte vraagt of aan wie door
Scionix op verzoek een offerte wordt toegezonden;
c. aflevering: de terbeschikkingstelling of feitelijke
inbezitstelling aan de afnemer van af te leveren
zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle offertes en aanbiedingen van Scionix en op
iedere door Scionix met een afnemer aangegane
overeenkomst van verkoop tot levering van zaken.
2. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden
of bedingen zijn slechts van toepassing, indien en
voor zover deze afwijkende voorwaarden of
bedingen door Scionix uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard en alsdan uitsluitend voor die
overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. Voor
zover schriftelijk niets anders is overeengekomen,
blijven de onderhavige voorwaarden onverminderd
van kracht.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan
blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing.
4.Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg
van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet
die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden.
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3. Scionix kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Annuleringen
1. Indien de afnemer een met Scionix gesloten
overeenkomst wenst te annuleren en de annulering
geschiedt niet later dan vier weken vóór de
overeengekomen datum van aflevering, dan is de
afnemer terzake van de annulering een
annuleringsvergoeding verschuldigd ten bedrage van
60% (zestig procent) van het met die overeenkomst
gemoeide totale factuurbedrag (exclusief BTW).
2. Indien de afnemer een met Scionix gesloten
overeenkomst wenst te annuleren en de annulering
geschiedt
binnen
vier
weken
vóór
de
overeengekomen datum van aflevering, dan is de
afnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5. Prijzen
1. De door Scionix geoffreerde prijzen zijn
gebaseerd op de voor Scionix op het moment van
aanbieding geldende kostprijzen.
2.Scionix is gerechtigd tussentijdse wijzigingen van
de kostprijsfactoren aan afnemer door te berekenen.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% (tien
procent) bedraagt, heeft de afnemer het recht de
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Levering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
geschiedt de aflevering van de gekochte zaken af
fabriek, volgens de geldende Incoterm EXW (Ex
Works).
2. Wanneer de geleverde zaken, die zich in het
bedrijfspand of op het bedrijfsterrein van Scionix
bevinden, na de terbeschikkingstelling daarvan aan

Blad 1 of 4

Algemene verkoopvoorwaarden
afnemer niet door deze worden afgenomen, worden
deze zaken voor rekening en risico van de afnemer
opgeslagen. De afnemer zal in dat geval alle
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
opslagkosten, verschuldigd zijn.
3. De aflevering wordt geacht te zijn geschied op het
moment dat de zaken het bedrijf van Scionix hebben
verlaten, dan wel op het moment dat de zaken aan
afnemer ter beschikking worden gesteld.
4. Het risico terzake van alle schaden, welke aan de
geleverde zaken, zouden kunnen ontstaan ongeacht
de oorzaak, gaat op het moment van aflevering
volledig over op afnemer, ook als de eigendom van
de zaken nog niet op afnemer is overgegaan.

Artikel 7. Levertijden
1. Door Scionix, bij het doen van een aanbieding of
in een offerte, opgegeven leveringstermijnen zijn
uitsluitend indicatief en gelden nimmer als fatale
termijnen.
Op het moment van het plaatsen van een opdracht of
het tijdstip van opdrachtbevestiging zal Scionix
wederom een opgave doen van de verwachte
levertijd, doch deze opgave zal wederom louter
indicatief zijn en niet gelden als fatale termijn.
2. Bij niet-tijdige aflevering binnen de opgegeven
termijn dient de afnemer Scionix schriftelijk in
gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen
om alsnog te leveren, alvorens sprake is van verzuim
van Scionix.
3. Voorts geldt een opgegeven levertijd steeds onder
het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden
en materiaalvoorziening, ongestoord transport en
tijdige levering door toeleveranciers van Scionix,
zodanig dat Scionix in staat is om de levertijd aan te
houden.

Scionix, te ge- of verbruiken of door te verkopen aan
derden.
3. Afnemer is voorts verplicht om alle maatregelen
te treffen, die noodzakelijk zijn ter bescherming van
de zaken die nog in eigendom aan Scionix
toebehoren. Afnemer is verplicht om in geval van
beslag de beslag leggende gerechtsdeurwaarder en in
geval van faillissement de faillissementscurator
onverwijld van het eigendomsrecht van Scionix op
de hoogte te stellen.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling van de door afnemer gekochte zaken
geschiedt binnen 30 (dertig) dagen na de
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Na het verstrijken van 30 (dertig)
dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim.
De afnemer is vanaf het moment van in verzuim
treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente
verschuldigd.
2. Afnemer zal zich jegens Scionix nimmer op
verrekening of schuldvergelijking kunnen beroepen,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Scionix is te allen tijde bevoegd alvorens (verder)
te presteren, afdoende zekerheidsstelling dan wel
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van afnemer
te eisen.
4. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds
ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten
en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur,
tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
5. Indien de afnemer één of meer van zijn
verplichtingen niet nakomt dan komen alle redelijke
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
ter verkrijging van voldoening van de verschuldigde
bedragen voor rekening van afnemer.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Door Scionix aan afnemer verkochte en geleverde
zaken, blijven in eigendom aan Scionix toebehoren,
tot het moment dat door Scionix van afnemer
volledige betaling van al hetgeen terzake van de
desbetreffende afgeleverde zaken of eerder
afgeleverde zaken verschuldigd is, ontvangen is.
2. Het is aan afnemer niet toegestaan om enig
pandrecht of ander beperkt recht te vestigen op door
Scionix verkochte en afgeleverde zaken waarvan
afnemer de eigendom nog niet verkregen heeft, dan
wel deze, behoudens schriftelijke toestemming van
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6. De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen een
factuur binnen de betalingstermijn.
7. Elke overeenkomst wordt Scionix aangegaan
onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer
op grond van de door Scionix in te winnen
inlichtingen kredietwaardig blijkt.

Artikel 10. Garantie
1. Scionix garandeert dat de afgeleverde zaak bij
aflevering die eigenschappen bezit die de afnemer op

Blad 2 of 4

Algemene verkoopvoorwaarden
grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag
verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik
voor zover dit door partijen bij het sluiten van de
overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze
verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer
recht op aflevering van het ontbrekende, herstel of
vervanging van de afgeleverde zaak.
2. Indien de zaak binnen één jaar na aflevering een
gebrek vertoont is Scionix ter harer keuze, nadat de
afnemer hem het gebrek heeft gemeld, slechts
gehouden de zaak binnen een redelijke termijn te
herstellen of te vervangen. Indien vervanging of
herstel naar het oordeel van Scionix niet van haar
gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal
Scionix de koopprijs terugbetalen onder teruggave
van het geleverde.
3. Indien de afnemer schade veroorzaakt door
onjuiste behandeling van de geleverde zaken, zulks
in de meest ruime zin van het woord, vervalt het
recht van afnemer op garantie. Een en ander geldt
tevens indien afnemer zelf veranderingen aan de
geleverde zaken aanbrengt of laat aanbrengen.
4. De afnemer dient aan te tonen dat de zaak binnen
de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor
deze garantie geldt c.q. dat het gebrek aan de
gegarandeerde zaak uitsluitend of overwegend een
direct gevolg is van verkeerde vervaardiging,
verkeerde installatie, gekozen verkeerde bewerking
danwel een gevolg is van door Scionix gebruikte
ondeugdelijke materialen.
5. De afnemer draagt de verzendkosten in verband
met een ongerechtvaardigd beroep op de garantie of
een ongerechtvaardigde klacht.

Artikel 11. Reclame
1. Iedere reclame omtrent beschadigde zaken of
zaken die anderszins niet aan de daaraan
redelijkerwijze te stellen eisen voldoen, dient
afnemer binnen 8 (acht) dagen na de datum van
aflevering van de zaken aan Scionix te melden. Aan
iedere reclame die na bovengenoemde termijn aan
Scionix wordt gemeld kunnen door afnemer geen
aanspraken meer ontleend worden, tenzij het gebrek
of tekort redelijkerwijs niet eerder te ontdekken was.
2. Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer binnen
8 (acht) dagen na ontdekking te melden aan Scionix.
3. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn
verplichting tot betaling en afname van gedane
bestellingen bestaan.

Algemene verkoopvoorwaarden Scionix Holland BV van 1 mei 2013

Artikel 12. Overmacht
1. Benevens in de gevallen, die krachtens de wet of
de geldende jurisprudentie als overmacht
aangemerkt dienen te worden, kan Scionix zich in
ieder geval doch niet uitsluitend op overmacht
beroepen in de navolgende gevallen: beslaglegging
van welke aard en om welke reden dan ook, bij
storingen in het bedrijf van Scionix en bij de
aflevering, alsook bij alle andere onvoorziene
omstandigheden en gebeurtenissen binnen de
onderneming van Scionix (waaronder mede
begrepen, doch hiertoe niet beperkt, ziekte van het
personeel), danwel bij toeleveranciers van Scionix,
alsmede bij vervoerders waarvan Scionix zich
bedient en voorts bij arbeidsstakingen en
uitsluitingen, uit- en invoerverboden of beperkingen, brand of ongevallen, of wijzigingen
van relevante wetsbepalingen.
2. Indien sprake is van overmacht hebben Scionix en
afnemer beiden het recht de op hen rustende
verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, te annuleren
of op te schorten danwel om opgegeven termijnen te
verlengen, zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien een overmacht situatie langer dan drie
maanden aanhoudt, hebben zowel Scionix als
afnemer het recht om een overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval
over en weer een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. In geval van gebreken of tekorten aan geleverde
zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in
artikel 10. van deze voorwaarden.
2. Scionix is niet aansprakelijk voor verstrekte
gebruiksadviezen, tenzij afnemer aantoont dat er
sprake is van opzet of grove nalatigheid van Scionix
of haar ondergeschikten.
3. Scionix is niet aansprakelijk voor schade die te
wijten is aan fouten of onrechtmatige daden van haar
werknemers, dan wel van andere personen die door
of namens Scionix zijn betrokken bij de uitvoering
van de met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Scionix.
4. Scionix is nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt
verstaan
bedrijfsschade,
schade
door
bedrijfsstagnatie en/of winstderving van afnemer.
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5. Met inachtneming van het bepaalde in de
voorgaande leden is iedere aansprakelijkheid van
Scionix beperkt tot:
a. het factuurbedrag terzake van de afgeleverde zaak
waarop
een
eventuele
aansprakelijkstelling
betrekking heeft;
b. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt,
indien en voor zover Scionix tegen de desbetreffende
aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door de
verzekering gedekte bedrag hoger is dan het
factuurbedrag of de waarde van de prestatie als
bedoeld onder a.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst
Scionix heeft het recht de koopovereenkomst of het
nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan op te
schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan zonder
dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en om
het reeds geleverde, voor zover onbetaald, terug te
vorderen, één en ander onverminderd het recht van
Scionix schadevergoeding te vorderen, in de
volgende gevallen:

voorgelegd aan de competente rechter van het
arrondissement Utrecht.

Artikel 16. Toepasselijk Intellectuele eigendom en
Knowhow
1.Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen,
tekeningen etc. die door Scionix aan de afnemer
worden verstrekt blijven eigendom van Scionix.
2. De afnemer is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde
bescheiden of op andere wijze aan haar bekend
geworden gegevens te verveelvoudigen /of aan
derden te openbaren, tenzij Scionix uitdrukkelijk
schriftelijk hiervoor toestemming hiervoor geeft.

Artikel 17. Nederlandse tekst prevaleert
1.De Nederlandse tekst van deze voorwaarden
prevaleert boven de vertalingen ervan.

- indien een afnemer één of meer van zijn
verplichtingen jegens Scionix niet nakomt of in strijd
daarmee handelt;
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan
Scionix omstandigheden ter kennis komen die
Scionix goede grond geven te vrezen dat de afnemer
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Scionix de afnemer bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen
voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan
wel onvoldoende is;
- indien er beslag wordt gelegd op zaken van
afnemer, afnemer surséance van betaling aanvraagt
of surséance wordt verleend, in staat van
faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije
beschikking over zijn vermogen verliest.

Artikel 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. Op de onderhavige voorwaarden, alsmede op alle
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zullen zijn, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
is uitdrukkelijk uitgesloten voor alle overeenkomsten
waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing
zijn.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met de onderhavige voorwaarden of de
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen ter beslechting worden
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