ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN
Artikel 1 - Algemeen
1. Dit zijn de algemene handelsvoorwaarden van Swanenberg IJzer Groep BV, gevestigd en kantoorhoudende te
Schaijk, aan de Zeelandsedreef nr. 2 (KVK ’s-Hertogenbosch 17193177) alsmede alle met haar verbonden
vennootschappen waaronder Handelsonderneming H. Swanenberg BV (KVK 's-Hertogenbosch 16040098),
Swanshop BV (KVK 's-Hertogenbosch 16041225), Swanenberg Buizen BV (KVK 's-Hertogenbosch 16060163),
Stal Swanenberg bv (KVK ’s-Hertogenbosch 16079282) hierna al dan niet tezamen al naar gelang de context
moge vereisen te noemen Swanenberg.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen,
leveringen, facturen en overige rechtsverhoudingen tussen Swanenberg en haar afnemers, leveranciers en
opdrachtnemers.
3. Deze voorwaarden laten de eventuele in- en/of verkoopvoorwaarden van afnemers en/of leveranciers van
Swanenberg onverlet voorzover zij niet in tegenspraak met deze voorwaarden zijn. In dat geval gaan de
bepalingen in deze voorwaarden voor.
4. Het adres waarop een contractpartij van Swanenberg op het moment van sluiten van een overeenkomst
gevestigd is mag Swanenberg steeds als het juiste adres beschouwen totdat de afnemer van Swanenberg per
aangetekend schrijven een nieuw adres heeft opgegeven. Alle brieven, aanmaningen, sommaties,
aanzeggingen, uitgebrachte exploten en oproepingen gelden als deugdelijk en rechtsgeldig indien aan het eerst
opgegeven adres gestuurd of uitgebracht, zolang het nieuwe adres niet op de voorgeschreven wijze aan
Swanenberg is opgegeven.
5. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden door Swanenberg van toepassing zijn verklaard, is
Nederlands recht van toepassing. Verschillen die rijzen terzake van of in verband met door Swanenberg
gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen worden beslecht door
de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Swanenberg blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de
volgens de wet of het toepasselijke internationaal verdrag bevoegde rechter.
A. VERKOOP DOOR SWANENBERG
Artikel 2 - Offertes en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Swanenberg zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk het tegendeel is
vermeld.
2. Swanenberg is aan een aanbieding of offerte eerst gebonden, indien zulks schriftelijk is bevestigd door een
daartoe bevoegd persoon. De wederpartij is aan een overeenkomst gebonden zodra Swanenberg op enigerlei
wijze kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen sluiten c.q. een aanvang met de uitvoering daarvan
heeft gemaakt.
3. Alle door Swanenberg opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de onderliggende tarieven, heffingen, premies en
overige kosten van Swanenberg. Indien een van die onderliggende factoren buiten de directe invloed van
Swanenberg zich wijzigt of gewijzigd wordt voordat levering heeft plaats gevonden dan heeft Swanenberg het
recht de met de afnemer overeengekomen prijs te wijzigen. Indien Swanenberg de overeen gekomen prijs met
meer dan 10% verhoogt, heeft de afnemer het recht binnen 14 dagen nadat de prijsverhoging door Swanenberg
schriftelijk is medegedeeld, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien echter Swanenberg reeds een
aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, voor dat de ontbinding is ingeroepen, dan blijft
de afnemer gehouden tot nakoming van de overeenkomst tegen de oorspronkelijke prijs, voor zover deze reeds
is uitgevoerd, tenzij Swanenberg instemt met de ontbinding, hetgeen ter vrije keuze van Swanenberg staat.
Artikel 3 - Onderzoek financiële gegoedheid
Swanenberg heeft het recht om de financiële gegoedheid van de wederpartij te onderzoeken en, indien zij zulks
nodig acht, zekerheden te vragen voor de uitvoering door de wederpartij van zijn in het kader van de overeenkomst
aangegane verplichtingen. De Afnemer zal de gevraagde zekerheden op het eerste verzoek van Swanenberg
stellen.
Artikel 4 - Inspectie van goederen en levering
1. De Afnemer van goederen van Swanenberg heeft het recht om de door hem te kopen goederen op zijn eigen
kosten te inspecteren c.q. door een deskundige te laten onderzoeken. Swanenberg verkoopt goederen alleen in
de staat waarin zij zich bevinden.
2. De door Swanenberg verkochte goederen worden door haar geleverd op haar eigen terrein c.q. waar de
goederen zijn opgeslagen. Alle goederen zijn na levering, derhalve uiterlijk vanaf het moment dat met het laden
een aanvang wordt genomen, geheel voor rekening en risico van de afnemer en Swanenberg geeft geen enkele
garantie voor kwaliteit, omvang, gewicht of geschiktheid van de goederen.
3. Alle kosten van vervoer, transport, alsmede van het laden en lossen van het verkochte naar c.q. op de plaats
van bestemming, zijn voor rekening van de Afnemer tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien terzake
van het vervoer, transport of laden of lossen anders wordt overeen gekomen, laat zulks het bepaalde in lid 2
hiervoor ten aanzien van de overgang van het risico onverlet.
Artikel 5 - Levertermijn
1. Verkochte goederen zullen door Swanenberg geleverd worden binnen de overeengekomen termijn van levering.
Indien levering pas later kan plaats vinden dan zal de Afnemer Swanenberg een redelijke extra termijn van
minimaal vier weken geven om alsnog tot levering over te gaan. Te late levering door Swanenberg geeft de
afnemer geen enkel recht op vergoeding van de door hem direct of indirect geleden schade of gevolgschade.
2. Bij te late levering zal de Afnemer Swanenberg schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke stellen waarbij;
hij aan Swanenberg een termijn zal stellen om alsnog te leveren met in acht neming van het bepaalde in het
voorgaande lid. Na ommekomst van de aldus gestelde termijn heeft de Afnemer het recht om de overeenkomst
te ontbinden zonder overigens enig recht op schadevergoeding jegens Swanenberg, ook indien de afnemer
alsnog nakoming verlangt heeft hij nimmer recht op vergoeding van enige door hem direct of indirect geleden
schade of gevolgschade.
Artikel 6 - Verzekering
Swanenberg zal door haar verkochte goederen zoveel als zij nodig acht verzekeren tegen risico's verbonden onder
meer aan opslag op het terrein van Swanenberg of transport voor rekening en risico van Swanenberg. Alle schade
ontstaan na levering die niet door de verzekeringsmaatschappij aan Swanenberg vergoed wordt is geheel voor
rekening van de Afnemer.
Artikel 7 - Reclames
1. Eventuele reclames met betrekking tot door Swanenberg geleverde goederen dienen binnen acht en veertig (48)
uur aan Swanenberg gemeld te worden met schriftelijke bevestiging binnen acht (8) dagen met volledige opgave
van de aard en omvang van de klacht.
2. Indien een klacht door Swanenberg gegrond wordt bevonden dan heeft Swanenberg het recht om de goederen,
mits betaald, terug te halen en vervangende gelijkwaardige goederen te leveren c.q. de waarde aan de afnemer
te vergoeden met een maximum van de factuurwaarde van de oorspronkelijk door Swanenberg geleverde
goederen. Tot verdere schadevergoeding is Swanenberg slechts gehouden voorzover en tot het bedrag dat
deze door de door haar afgesloten bedrijfsschadeverzekering is gedekt en de betreffende maatschappij tot
uitkering overgaat.
3. Indien mocht komen vast te staan dat eventuele klachten voor rekening en risico van een leverancier van
Swanenberg komen dan zal Swanenberg haar vordering ter zake op die leverancier aan de Afnemer
overdragen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 geldt dat geringe verschillen in kwaliteit, omvang, gewicht of
geschiktheid, zulks uitsluitend ter beoordeling van Swanenberg, ten opzichte van het schriftelijk
overeengekomene geen grond voor reclame opleveren.
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en beschikkingsbevoegdheid
Swanenberg is steeds gerechtigd vooruitbetaling van de door haar te leveren goederen te vorderen. Alle door
Swanenberg geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de afnemer alle openstaande facturen, inclusief rente
en kosten, derhalve ook facturen met betrekking tot eerder geleverde goederen, als ook vorderingen terzake van het
tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst of eerdere overeenkomsten, volledig heeft voldaan. De afnemer
is niet gerechtigd over de betreffende goederen op enigerlei wijze te beschikken, ook niet in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf, noch is hij gerechtigd de betreffende goederen aan een derde over te dragen, ter beschikking te
stellen of anderszins te gebruiken, vervreemden of bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Swanenberg.
Artikel 9 - Overmacht
Indien Swanenberg niet in staat is te leveren als gevolg van overmacht of feiten of omstandigheden buiten haar om
dan worden alle in de overeenkomst tussen partijen en/of in deze voorwaarden genoemde termijnen opgeschort
totdat de overmachtsituatie is opgeheven. Voor het geval Swanenberg van mening is dat de overmachtsituatie van
blijvende aard is, heeft zij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Zowel ingeval
Swanenberg alsnog na de opheffing van de overmachtsituatie tot nakoming overgaat, als ingeval Swanenberg tot
ontbinding besluit, zal Swanenberg nimmer tot enige schadevergoeding of vergoeding van gevolgschade verplicht
kunnen worden.
Artikel 10 - Betaling
1. De afnemer dient alle facturen van Swanenberg, zonder korting tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, te
betalen binnen de op die facturen vermelde termijn door overboeking op een bank- of girorekening van
Swanenberg dan wel contant ten kantore van Swanenberg. Indien geen betalingstermijn vermeld is dan dienen

facturen binnen veertien (14) dagen na factuur datum betaald te zijn waarbij de valutadatum van bijschrijving door
de bank van Swanenberg bepalend is.
2. Alle ontvangen betalingen worden eerst afgeboekt op de openstaande facturen voor rente en kosten en pas daarna
op de oudst openstaande factuur voor geleverde goederen.
3. Ingeval van te late betaling wordt de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege rente verschuldigd
over het aldus te laat betaalde bedrag ad 1,5 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele
maand wordt beschouwd.
4. De afnemer is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen aan Swanenberg te compenseren met enige
betalingsverplichting of vordering van c.q. op Swanenberg behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Swanenberg.
5. Indien de Afnemer niet of niet op tijd betaalt dan heeft Swanenberg het recht om haar totale vordering op de
Afnemer uit handen te geven met inbegrip van de op dat moment nog niet betaalbare facturen. De kosten van
incasso zijn geheel voor rekening van de afnemer met, wat de buitengerechtelijke incassokosten betreft, een
minimum van 15 % van het gevorderde bedrag met een minimum van € 125,- per geval.
6. Indien de Afnemer niet of niet op tijd betaalt of anderszins zijn verplichtingen niet of niet op tijd nakomt dan heeft
Swanenberg het recht om haar verplichtingen jegens de afnemer op te schorten c.q. de overeenkomst met de
afnemer te ontbinden. In dat laatste geval zal de Afnemer de door Swanenberg als gevolg van het niet doorgaan
van de overeenkomst geleden schade vergoeden. De schade als gevolg van winstderving wordt in dat geval
gefixeerd op 20 % van de koopsom.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Onverminderd het hiervoor bepaalde zal Swanenberg nimmer aansprakelijk zijn jegens de afnemer of derden voor
schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door of in verband met de door Swanenberg geleverde goederen. De
afnemer vrijwaart Swanenberg tegen alle eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde. Daarnaast is onder alle
omstandigheden iedere mogelijke aansprakelijkheid van Swanenberg te allen tijde tot de schade of gevolgschade welke
krachtens de in artikel 6 bedoelde verzekering is gedekt en voor zover daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij
tot uitbetaling wordt overgegaan en maximaal voor het bedrag waarvoor dekking wordt verleend, terwijl afnemer
allereerst zijn eigen verzekering zal moeten aanspreken alvorens enige aanspraak op de verzekering van Swanenberg
kan worden gedaan. Voorts zal Swanenberg, onverminderd het vorenstaande, nimmer tot enige vergoeding van
schade, gevolgschade daaronder begrepen, gehouden zijn tot maximaal het bedrag waarvoor Swanenberg in het
betreffende geval heeft gefactureerd.
B. INKOOP DOOR SWANENBERG
Artikel 12 - Bestellingen en opdrachten
1. Bestellingen en opdrachten door Swanenberg zijn pas bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd ondertekend
door een in het handelsregister vermelde vertegenwoordiger.
2. Swanenberg heeft het recht om eventuele opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren of in te trekken zolang de
betreffende leverancier of opdrachtnemer de bestelde goederen of diensten nog niet geheel of gedeeltelijk geleverd
heeft.
Artikel 13 - Niet- of niet deugdelijke nakoming
1. Indien Swanenberg van mening is dat een opdracht niet of niet behoorlijk is uitgevoerd of goederen geleverd dan
heeft Swanenberg het recht betaling op te schorten totdat deugdelijke uitvoering of levering heeft plaatsgevonden.
2. Ingeval van toerekenbare niet-nakoming door de leverancier of opdrachtnemer heeft Swanenberg het recht om
naast nakoming ook ontbinding van de overeenkomst te vorderen met toekenning aan Swanenberg van vergoeding
van de door haar geleden c.q. te lijden schade met een minimum van 25 % van de contractueel bedongen prijs.
Artikel 14 - Betaling rente en verjaring
1. Geaccepteerde leveringen van goederen en diensten zullen door Swanenberg binnen drie maanden worden
betaald. Eerst hierna is Swanenberg gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente ingaande op het tijdstip
daarna dat tot betaling schriftelijk is gesommeerd. Swanenberg zal nimmer gehouden zijn tot betaling van
buitengerechtelijke incassokosten of tot rente tegen een percentage dat hoger is dan de wettelijke rente.
2. Vorderingen tot betaling door leveranciers van goederen of diensten dienen binnen een jaar na levering bij
Swanenberg te worden ingediend. De betreffende vorderingen worden geacht te zijn verjaard c.q. vervallen na
ommekomst van die termijn.
Artikel 15 - Overdracht verplichtingen
Swanenberg is gerechtigd haar verplichtingen uit een overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien de
leverancier of opdrachtnemer hiermee niet akkoord gaat dan dient deze zulks binnen een week na aanzegging van de
overname schriftelijk aan Swanenberg mede te delen. De overeenkomst tussen partijen is dan ontbonden en partijen
dienen aan elkaar terug te geven hetgeen zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen hebben.
Artikel 16 - Deugdelijke prestatie
Een leverancier of opdrachtnemer staat steeds in voor de deugdelijke kwaliteit van zijn leverantie en werkzaamheden
en dient met name in te staan voor de schade die de afnemers en rechtopvolgers onder bijzondere titel van
Swanenberg als gevolg van zijn niet of niet deugdelijk presteren lijden.
C. BEWERKINGEN DOOR SWANENBERG
Artikel 17 - Algemeen
Indien overeenkomsten, offertes en aanbiedingen geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het mede bewerken van
te leveren goederen, dan gelden aanvullend de volgende voorwaarden.
Op deze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn tevens de artikelen 1 tot en met 11 van deze algemene
voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan in deze paragraaf uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Artikel 18 - Adviezen, ontwerpen en materialen
1. Eventuele door Swanenberg verstrekte informatie en/of adviezen zijn altijd vrijblijvend. Swanenberg aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor een door of namens de afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar
aanleiding van dat ontwerp of anderszins verstrekte adviezen. Voor de functionele geschiktheid van de door de
afnemer voorgeschreven materialen, bewerkingen op ontwerpen, is de afnemer zelf verantwoordelijk. Onder deze
functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal, het onderdeel, het onbewerkte alsook het
bewerkte product zelf, voor het doel waarvoor het volgens de afnemer is bestemd.
2. Swanenberg aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of voor onderdelen en/of materialen
en/of ontwerpen en/of aanwijzingen die door de afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld of door hem zijn
voorgeschreven. De afnemer is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen en/of te bewerken producten
voor verwerking/bewerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn
rekening. Na verwerking/bewerking van de materialen of onderdelen kan de afnemer zich er niet meer op beroepen
dat het gebruikte materiaal/de gebruikte goederen functioneel niet geschikt zijn, noch kan hij zich beroepen op
andere gebreken in het materiaal/de te leveren goederen die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen
ontdekken.
3. Wenst de afnemer bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan
Swanenberg over te dragen, dan behoeft Swanenberg deze verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aanvaarding
van een dergelijke verantwoordelijkheid kan uitsluitend geschieden door schriftelijke bevestiging daarvan door
Swanenberg, door een daartoe blijkens het handelsregister bevoegde bestuurder.
Artikel 19 - Reclames
1. In aanvulling op het dienaangaande bepaalde in artikel 7 hiervoor geldt dat afnemer geacht wordt binnen de in artikel
7 lid 1 gestelde termijn, tenzij voor de aflevering daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een ander termijn wordt
overeengekomen, geacht wordt alle beproevingen ten aanzien van de geleverde goederen en de deugdelijkheid van
de daarop uitgevoerde bewerkingen, te hebben verricht, dusdanig dat eventuele gebreken in de bewerking daaruit
zouden zijn gebleken, zodat indien niet binnen de gestelde reclametermijn is gereclameerd zowel de geleverde
goederen als de daarop aangebrachte bewerking geacht wordt aan de daaraan te stellen eisen te voldoen.
2. De afnemer kan op enig gebrek geen beroep meer doen indien hij niet binnen 8 dagen, nadat hij het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Swanenberg terzake schriftelijk heeft gereclameerd,
overeenkomstig het gestelde in artikel 7.1, waarbij deze regeling als aanvullen, niet als afwijking heeft te gelden. De
afnemer verliest bovendien al zijn rechten en bevoegdheden die hem ten dienste staan op grond van gebrekkigheid
indien hij Swanenberg niet in de gelegenheid heeft gesteld binnen een redelijke termijn eventuele gebreken te
herstellen, alsook in geval hij de, al dan niet bewerkte, goederen heeft gebruikt (in een meer omvattend werk).
Artikel 20 - Aansprakelijkheid
1. In aanvulling op het terzake van aansprakelijkheid gestelde in artikel 11 geldt dat Swanenberg nimmer aansprakelijk
zal zijn jegens de afnemer of derden, voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een eventuele
ondeugdelijke bewerking van de geleverde goederen. De afnemer wordt geacht zowel de directe als de indirecte,
(gevolg), schade als mogelijk gevolg van een ondeugdelijke bewerking van de geleverde goederen, te verzekeren.
2. Swanenberg is voorts nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook niet in geval van
opzet of grove schuld.
3. Voorzover op Swanenberg desalniettemin enige aansprakelijkheid rust, zal de door Swanenberg te vergoeden
schade gematigd worden indien de door de afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de
door de afnemer geleden schade.
4. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als afwijking van de aansprakelijkheidsbeperkingen
opgenomen in artikel 11, doch slechts aanvullend.

