
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  Felko Holland., gevestigd aan de Elbaweg 40A te Hem. 

 

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, verbintenissen en transacties hoe ook genaamd van 

Felko met derden, hierna te noemen de wederpartij, en de uitvoering daarvan. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van 

de hand gewezen.  

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen door of vanwege Felko gedaan zijn vrijblijvend. Niet specifieke aanbiedingen als prijscouranten zijn slechts indicatief. 

2. Indien de overeenkomst schriftelijk door Felko wordt bevestigd, zal de datum van die bevestiging als datum van totstandkoming van de overeenkomst 

gelden.  

3. Als inhoud van de overeenkomst geldt behoudens tegenbewijs hetgeen in de schriftelijke opdrachtbevestiging van Felko staat omschreven. 

 

3. Levering en vervoer 

1. De door Felko opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Om in gebreke te zijn, dient Felko 

uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke gesteld te zijn met inachtneming van redelijke termijnen.  

2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Felko jegens de wederpartij nimmer tot vergoeding van schade door de wederpartij of een 

derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Felko.  

3. De wederpartij is verplicht tijdig zorg te dragen voor laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd bij de aflevering. De aflevering wordt 

geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen binnen de normale bedrijfs-openingstijden van de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden. Indien 

die aflevering om welke reden dan ook onmogelijk is gebleken, is Felko gerechtigd de kosten van vervoer en aanbieding aan de wederpartij in rekening te 

brengen.  

 

4. Eigendomsvoorbehoud 

1. De eigendom van de door Felko afgeleverde en af te leveren zaken gaat eerst op de wederpartij over, nadat deze aan Felko alles heeft voldaan wat aan 

Felko terzake van uit hoofde van enige overeenkomst door haar afgeleverde en te leveren zaken, alsmede van daarmee samenhangende verrichte of te 

verrichten werkzaamheden verschuldigd is, daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele renten en kosten, alsmede hetgeen de 

wederpartij verschuldigd is uit hoofde van schadevergoeding en/of contractuele boete wegens het niet nakomen van enige overeenkomst als in dit artikel 

vermeld.  

2. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die Felko heeft of zal verkrijgen op de wederpartij, behoudt Felko zich - voor het 

geval het sub 1 van dit artikel bepaalde om wat voor reden dan ook niet mocht opgaan - een stil pandrecht voor op alle door haar aan de wederpartij 

afgeleverde en te leveren zaken.  

3. Voornoemd eigendomsvoorbehoud blijft bestaan, niettegenstaande enigerlei verandering aan de geleverde zaken. Partijen verklaren eensgezind, dat 

dergelijke veranderingen in dit kader geacht worden in opdracht van Felko te zijn verricht en dat de kosten van dergelijke veranderingen in relatie tot de 

waarde van de geleverde zaken gering zijn.  

 

5. Overmacht 

1. Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de met Felko gesloten overeenkomst(en) redelijkerwijs niet van Felko kan worden 

gevergd, gelden als overmacht. Daaronder wordt in ieder geval begrepen elke van de wil van Felko onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de 

overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd. Als zodanige omstandigheid geldt onder meer het niet, niet tijdig of niet deugdelijk voldoen aan haar 

verplichtingen jegens Felko door hulppersonen en/of toeleveranciers. 

2. Indien Felko voorziet, dat ten gevolge van overmacht de gesloten overeenkomst in het geheel niet of grotendeels niet, dan wel voor het nog niet 

uitgevoerde deel kan worden nagekomen, heeft Felko de keuze om ofwel de overeenkomst ontbonden te verklaren, ofwel haar verplichtingen op te 

schorten, zonder dat in deze gevallen partijen aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden. Indien er reeds sprake was van gedeeltelijke 

uitvoering door Felko, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is de wederpartij een prijs verschuldigd, evenredig aan het wel 

uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.  

 

6. Reclames 

1. Het recht om te reclameren over een gestelde tekortkoming vervalt, indien deze reclame niet binnen 8 dagen na levering - en bij producten die gekoeld 

dienen te worden binnen 24 uur na levering - schriftelijk door Felko is ontvangen, tenzij de wederpartij bewijst dat vaststelling van de tekortkoming binnen 

die termijn onmogelijk was. Het recht om te reclameren vervalt in ieder geval, indien de zaken reeds zijn doorgeleverd of in gebruik genomen.  

2. Retourzending van zaken is enkel toegestaan na daartoe verkregen schriftelijke instemming van Felko. Bij gebreke daarvan kan Felko de zaken 

retourneren aan de wederpartij ofwel onder zich (doen) houden, beiden op kosten en voor risico van de wederpartij.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prijzen 

      Alle prijzen van Felko, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting, verzendings- en transportkosten.  

 

8. Betaling 

1. Tenzij door Felko uitdrukkelijk anders aangegeven, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na verzending van een factuur door Felko aan de 

wederpartij. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij aan Felko een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente over 

het (restant)bedrag.  

2. Betaling dient te geschieden zonder korting. Eventuele verrekening met gestelde vorderingen van de wederpartij is slechts mogelijk, indien betreffende 

vordering in rechte is vastgesteld of schriftelijk door Felko is erkend.  

3. Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Felko gerechtigd zich te beroepen op opschorting van 

verplichtingen harerzijds die daarmee in niet onredelijke verhouding staan. Felko is hiertoe eveneens gerechtigd, indien en zolang de wederpartij naar het 

oordeel van Felko onvoldoende zekerheid voor betaling heeft gesteld. Felko is steeds gerechtigd van de wederpartij afdoende zekerheid te verlangen voor 

zowel reeds verrichte als nog te verrichten prestaties.  

4. Het door de wederpartij verschuldigde wordt in ieder geval geheel opeisbaar indien de wederpartij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, (voorlopige) 

surséance van betaling of sanering aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval door een derde beslag op haar vermogen of een 

deel daarvan wordt gelegd.  

5. Wanneer Felko het nodig oordeelt om bij niet tijdige betaling door de wederpartij haar vordering(en) in handen van derden te stellen, komen de daaraan 

verbonden kosten voor rekening van de wederpartij. Ter keuze van Felko kan de wederpartij dan worden belast met de werkelijke kosten waarvoor Felko 

zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan Felko verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met 

een minimum van € 350,--.  

 

9. Aansprakelijkheid 

1. Felko is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van gegevens, die door of namens de wederpartij aan haar zijn verstrekt, 

en evenmin voor de gevolgen van het niet (voldoende) tijdig verstrekken daarvan, en wordt ook geacht op die daarnaar zelf enigerlei onderzoek te doen, 

tenzij dit laatste in de gegeven omstandigheden direct voor de hand zou hebben gelegen. Indien door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist of 

onvoldoende zijn geweest om Felko tot een juiste inschatting van haar verplichtingen in staat te stellen of van de daarmee gepaard gaande risico's, is Felko 

niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en vrijwaart de wederpartij Felko voor elke aanspraak die derden jegens Felko geldend zouden 

kunnen maken.  

2. Felko is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals bijvoorbeeld winstderving, ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, 

installaties en gebouwen, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of van welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van 

opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van Felko. 

3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Felko immer beperkt tot het factuurbedrag van die zaken, waarvan is bewezen dat de schade daarmee 

samenhangt.  

4. Het eventuele recht van de wederpartij om schadevergoeding te vorderen vervalt in ieder geval na verloop van één jaar na feitelijke levering door Felko. 

 

10. Geschillen 

1. Op alle transacties met Felko is Nederlands recht van toepassing. Mocht om welke reden dan ook enig ander recht als uitgangspunt dienen, dient zoveel 

mogelijk met de inhoud van het Nederlandse recht aansluiting te worden gezocht.  

2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan met de wederpartij, zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank Alkmaar bevoegd zijn, onverminderd de 

bevoegdheid van Felko zich te wenden tot de normaliter (zonder vorige zinsnede)bevoegde rechter, in Nederland of in het buitenland.  

 


