Algemene Export-Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond
van Meubelfabrikanten

Artikel 1 Offertes
Alle offertes, waarbij niet het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend.
Artikel 2 Orderbevestigingen
Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat uit een in te winnen informatie blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig
is.
Indien niet binnen 30 dagen na het aangaan der koopovereenkomst de koper schriftelijk wordt
medegedeeld dat de overeenkomst wegens niet voldoende kredietwaardigheid niet kan worden
uitgevoerd, wordt de overeenkomst definitief.
Orderbevestigingen door de verkoper maken de overeenkomst definitief. De verkoper is echter
ook na gedeeltelijke uitvoering gerechtigd om vóór verdere levering zekerheidsstelling van
koper te vorderen voor de nakoming van zijn verplichtingen.
Artikel 3 Levering en risico
Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of in zijn
opdracht werkende expediteurs, dan reizen de goederen tot het moment van levering voor
risico van de verkoper. Levering geschiedt alsdan voor het magazijn (gelijkvloers) van de
koper, tenzij anders is overeengekomen.
In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper, zelfs indien uit
de vervoersdocumenten anders mocht blijken.
Alle goederen worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten
uitdrukkelijk in de prijs zijn ingecalculeerd.
Artikel 4 Levertijd
De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Deze termijn is derhalve niet te
beschouwen als fatale termijn. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de
opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding,
die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.
Door de enkele overschrijding van deze termijn is verkoper derhalve niet van rechtswege in
verzuim en kan koper niet tot annulering van de desbetreffende overeenkomst overgaan.
Verkoper moet derhalve eerst terzake in gebreke worden gesteld.
Indien de levering voor of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de
leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, dient koper dit
uitdrukkelijk schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst te bedingen.
Artikel 5 Reclames
Eventuele reclames dienen binnen 10 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend
schrijven ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid
dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding
geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Op straffe van
niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de goederen terstond na
ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

Goederen kunnen door de koper slechts geretourneerd worden, nadat de verkoper zich
daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Zij dienen franco te worden verzonden, tenzij
anders is overeengekomen.
Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties van geleverde goederen, van welke aard
ook en uit welke hoofde ook verricht, worden door de verkoper niet vergoed, tenzij de koper
vooraf schriftelijk toestemming tot reparatie heeft ontvangen.
Een reclame kan geen invloed uitoefenen op de betaling van de betreffende, reeds gedane of
nog te geschieden leveringen.
Artikel 6 Betaling
Alle betalingen dienen netto contant, zonder enige verrekening, binnen 30 dagen na de
factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen.
De verkoper kan aan de koper een nader overeen te komen korting toestaan voor betaling op
kortere termijn of wegens delcredere of kwantumafname.
Geen kortingen mogen worden afgetrokken, die niet uitdrukkelijk op de factuur zijn vermeld.
Van het ogenblik af dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rente verschuldigd van
1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de
vervaldag wordt overschreden.
Betalingen dienen te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd en op de door de verkoper
aanvaarde wijze.
De koper is door het enkel sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle kosten,
gerechtelijk en buitengerechtelijk, die de verkoper moet maken ter incassering van zijn
vordering. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 12 % van het te vorderen bedrag
met een minimum van 50 ECU, of de tegenwaarde daarvan in de gefactureerde valuta.
Artikel 7 Eigendom der goederen
Geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet
volledig aan al zijn (betalings)verplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen
partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.
De koper is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde goederen anders dan
overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te verkopen,
af te leveren of anderszins te vervreemden.
De koper verleent zijn onherroepelijke toestemming tot de vestiging van een bezitloos
pandrecht op door de verkoper geleverde goederen, voorzover deze volledig door de koper zijn
betaald doch de koper uit andere hoofde nog bedragen aan verkoper is verschuldigd, alsmede
tot de vestiging van een bezitloos pandrecht op de vorderingen, die voortvloeien uit
overeenkomsten van de koper met derden, waarbij door de verkoper geleverde goederen zijn
betrokken. Op eerste verzoek van de verkoper is de koper verplicht de namen van deze derden
en de grootte van de vorderingen aan de verkoper op te geven. Koper verplicht zich terzake
van de vestiging van vorenbedoelde pandrechten alle benodigde documenten te tekenen.

In geval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, van
aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de
koper, van diens overlijden, of indien koper door beslaglegging of anderszins de beschikking
over zijn vermogen verliest, heeft de verkoper het recht de overeenkomst of dat gedeelte
daarvan dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke
tussenkomst vereist is, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen,
onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander mocht
ontstaan. In deze gevallen is elke vordering, welke de verkoper ten laste van de koper heeft, in
haar geheel en dadelijk opeisbaar.
Artikel 8 Creditnota's
Eventuele creditnota's worden verrekend met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen
één maand na afgifte door de verkoper.
Artikel 9 Niet-toerekenbare tekortkoming
In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming kunnen partijen hun verplichtingen
gedurende het bestaan van deze situatie opschorten. Vereist is dat, onmiddellijk na het
ontstaan van een situatie van een niet-toerekenbare tekortkoming, de wederpartij hiervan op
de hoogte gesteld wordt. Als niet-toerekenbare tekortkoming gelden alleen die situaties, die
uitvoering van de overeenkomst in de weg staan, die niet redelijkerwijs te voorzien waren en
evenmin voor rekening of risico van de betrokken partij komen, zoals: mobilisatie,
oorlogsgevaar, werkstaking, ziekte onder het personeel, bedrijfsstoornis, uitsluiting,
onvoorziene en abnormale verhoging van lonen en/of grondstoffenprijzen.
Artikel 10

Invoerrechten, omzetbelasting en bijkomende heffingen in het land
van import
Indien geleverd wordt volgens de conditie, dat invoerrechten, omzetbelasting en bijkomende
heffingen in het land van import voor rekening zijn van de verkoper, zal elke verhoging van
deze rechten en belastingen, welke plaatsvindt vóórdat de goederen zijn geleverd en
gefactureerd, aan de koper worden doorberekend.
Artikel 11 Afroepovereenkomsten
Indien de koper uitdrukkelijk overeengekomen afroeptermijnen ingevolge een
afroepovereenkomst overschrijdt, is hij een dwangsom verschuldigd van 2% van de
factuurwaarde van de te leveren goederen voor iedere maand of gedeelte van een maand,
waarmede de afroeptermijnen worden overschreden.
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands
Recht van toepassing.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uit.
Alle geschillen zullen, voorzover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan,
worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

Artikel 13 Werkingssfeer van de Algemene ExportVerkoopvoorwaarden
De algemene Export-Verkoopvoorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten. Door de
bestelling wordt de koper geacht daarmede accoord te gaan. Afwijkingen van deze
voorwaarden zijn alleen bindend wanneer zij schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.
Wanneer aldus bijzondere voorwaarden zijn aanvaard, behouden voor het overige de Algemene
Export-Verkoopvoorwaarden hun geldigheid.
Deze Algemene Export-Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Haarlem, op 6 december 1993, onder no 159/93.

