A L G E M E N E VO O RWA A R D E N M S I International bv
M.F. van der Erve, h.o.d.n. MSI International bv (KvK 66022797 ).
DEFINITIES:
Afnemer: de koper/opdrachtgever;
MSI bv: de heer M.F. van der Erve, h.o.d.n. MSI International bv (KvK 66022797);
Tegels: door MSI bv cementgebonden, samengeperste, zeer dunne 8mm licht flexibele stenen.
A RT I K E L 1. OV E R E E N KO M S T E N
1.
2.
3

4.
5.
6.

Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
Alle aanbiedingen kunnen door MSI bv worden herroepen, tenzij er een termijn in de
aanbieding is opgenomen en deze termijn is nog niet verstreken.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing als de Afnemer ze in eerdere
overeenkomsten met MSI bv heeft aanvaard. De Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met MSI bv.
Komen tot stand door aanvaarding van de aanbieding van MSI bv. Heeft MSI bv geen
aanbieding gedaan, dan komt er eerst een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging
door MSI bv. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst
van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover MSI bv binnen die termijn
door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
Indien niet binnen acht (8) dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van de
schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de MSI bv en de Afnemer hieraan gebonden.
Indien de Afnemer in verzuim verkeert, is MSI bv gerechtigd haar verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.
MSI bv is gerechtigde de overeenkomst te ontbinden c.q. haar verplichtingen op te schorten,
indien de Afnemer (i) faillissement heeft aangevraagd, (ii) WSNP heeft aangevraagd,
(iii) haar activiteiten heeft gestaakt en (iv) indien er ter laste van de Afnemer onder MSI bv
beslag is gelegd.

A RT I K E L 2. P R I J S W I J Z I G I N G E N
1.
2.

Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen twee (2) maanden na het
sluiten van de overeenkomst voor rekening van MSI bv, met uitzondering van verhogingen
door overheidsmaatregelen.
Prijsverhogingen na deze termijn mogen door MSI bv worden doorberekend zonder dat de
afnemer de overeenkomst kan ontbinden.

A RT I K E L 3. B E TA L I N G
1.
2.

De betaling van facturen van MSI bv dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum van
de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim
en is een samengestelde vertragingsrente gelijk aan 1,5% per maand verschuldigd.
MSI bv is steeds gerechtigd van de Afnemer een aanbetaling c.q. een voorschot te verlangen.

3.

4.

5.

Indien MSI bv invorderingsmaatregelen treft tegen de in verzuim verkerende opdrachtgever,
komen zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten vallende op die invordering
ten laste van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op het moment dat
de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren.
De buitengerechtelijke kosten worden als volgt berekend:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de eerste € 2500

minimum € 40
maximum € 375

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de volgende € 2500

maximum € 250

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de volgende € 5000

maximum € 250

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de volgende € 190.000

maximum € 1.900

0,5% over het meerdere van de hoofdsom

totale maximale
incassokosten €6.775

De afnemer is niet gerechtigd enige betaling op te schorten of te verrekenen.

A RT I K E L 4. L E V E R I N G S T E R M I J N
1.
2.

3.

Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde
termijn. De leveringstermijn wordt bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een vaste
termijn is gesteld.
Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn kan de Afnemer MSI bv
schriftelijk in gebreke stellen. Indien MSI bv drie (3) weken na die ingebrekestelling de materialen
nog niet heeft afgeleverd, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder
dienaangaande alsdan tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.
De leveringstermijn gaat in per datum van de totstandkoming van de overeenkomst, doch niet eerder dan
na ontvangst van de overeengekomen aanbetaling.

A RT I K E L 5. K E U R I N G
Bij aflevering en vóór verwerking of montage dienen de materialen direct door de Afnemer te worden
gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen
terstond, althans binnen vijf (5) werkdagen, aan MSI bv te worden gemeld.

A RT I K E L 6. L E V E R I N G E N E I G E N D O M S VO O R B E H O U D
1.

2.
2.
3.

Levering vindt plaats ‘af fabriek’ (‘ex works’). Dit betekent dat MSI bv aan zijn leveringsplicht
voldoet wanneer hij de goederen ter beschikking stelt van Afnemer op het eigendom van MSI bv of een
andere overeengekomen plaats (bijvoorbeeld werkplaats, fabriek, opslagplaats, enz). De Afnemer
draagt alle kosten en risico’s verbonden met het vervoer van de goederen vanaf het moment van levering.
Indien MSI bv op verzoek van de Afnemer het vervoer regelt, dan geschiedt dit voor rekening
en risico van de Afnemer.
Zolang niet alle facturen van MSI bv volledig zijn voldaan, blijven alle geleverde Tegels eigendom van
MSI bv (verlengd eigendomsvoorbehoud).
MSI bv is gerechtigd om geleverde materialen terug te nemen, indien de Afnemer in verzuim verkeert.
De kosten samenhangend met de terugname komen voor rekening van de Afnemer.

A RT I K E L 7. T E G E L S
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters.
Onder één vierkante meter Tegels wordt verstaan het door de MSI bv aangegeven aantal tegels.
Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van (het productieproces van) de Tegels en
hierop kunnen geen (rechts)vorderingen op grond van non-conformiteit worden gebaseerd.
MSI bv plaatst de tegels niet en plaatsing van de tegels geschiedt op risico van de Afnemer en/of de
eindgebruiker. De Afnemer vrijwaart MSI bv voor aanspraken uit dien hoofde door de eindgebruiker.
Haarscheuren en/of breuk in de Tegels kunnen ontstaan door spanningsverschillen en een oneven
ondergrond. MSI bv geeft geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren of breuk.
Het optreden van haarscheuren of breuk tijdens het plaatsen van de tegels geeft geen grond voor
schadevergoeding.
De Afnemer gaat akkoord met 2% breuk als gevolg van verborgen gebreken. Het is aan de Afnemer aan
te tonen dat de breuk niet een gevolg is van een verborgen gebrek.

A RT I K E L 8. OV E R M A C H T
1.

2.

3.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch volgens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Indien sprake is van een
niet toerekenbare tekortkoming, zal de betreffende partij onverwijld de andere partij hiervan schriftelijk
in kennis stellen, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
Onder overmacht wordt onder andere verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MSI bv
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MSI bv niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van MSI bv worden daaronder begrepen. Wanneer de overeenkomst
betrekking heeft op de levering van een test, zal MSI bv aan moeten tonen dat de concrete
omstandigheden niet onredelijk bezwarend zijn.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter
zake zijn gehouden. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden door middel van een aangetekend
schrijven, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.

Voor zover MSI bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MSI bv
gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren.
De Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

A RT I K E L 9. B E P E R K I N G A A N S P R A K E L I J K H E I D
1.
2.
3.

MSI bv is niet aansprakelijk voor schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens
MSI bv. De aansprakelijkheid van MSI bv is in dat geval beperkt tot de waarde van haar factuur
inzake het project waar zich de schade voordoet.
MSI bv is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade en de Afnemer vrijwaart MSI bv ter zake
van aanspraken van derden inzake gevolgschade.
De Afnemer zal haar aansprakelijkheid jegens haar afnemer overeenkomstig beperken.

A RT I K E L 10. I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M
1.
2.

MSI bv heeft de intellectuele eigendom van het productieproces, het ontwerp en de
kleurstelling van de Tegels en deze eigendom wordt niet overgedragen middels de verkoop van
de Tegels.
Het is de Afnemer niet toegestaan om, behoudens een door MSI bv verstrekte licentie, gebruik
te maken van de intellectuele eigendomsrechten van MSI bv.

A RT I K E L 11. TO E PA S S E L I J K R E C H T E N G E S C H I L L E N .
1.
2.
3.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de Afnemer en MSI bv is Nederlands recht van
toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam, met dien verstande dat MSI bv het recht heeft om desgewenst een andere bevoegde
rechter te adiëren.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,
tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen.

A RT I K E L 11. S L OT B E PA L I N G E N
1.
2.
3.
4.

De kopjes van de artikelen zijn enkel om de leesbaarheid te bevorderen. Aan de kopjes kunnen
geen rechten worden ontleend.
Indien één of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard, dan laat dat onverlet de
toepasselijkheid van de overige voorwaarden.
Indien de overeenkomst en deze algemene voorwaarden hetzelfde onderwerp regelen, dan
prevaleert hetgeen is opgenomen in de overeenkomst.
MSI bv is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

