
VOORWAARDEN voor de verkoop en levering van Betacal® 

 
1. Een koopovereenkomst is voor de verkoper eerst 

bindend, nadat de verkoper deze schriftelijk aan koper 

heeft bevestigd c.q. herbevestigd. 

2. Indien na het aangaan van een overeenkomst in enig jaar 

het gekozen Betacal product niet leverbaar is, heeft de 

koper het recht om van verdere afname af te zien of een 

gelijke hoeveelheid neutraliserende waarde (NW) af te 

nemen in de vorm van een ander Betacal product onder 

de condities behorende bij het betreffende product met 

behoud van de afgesproken condities. 

3. Het door een weegbrug aan de fabriek of bij de 

opslagplaats vastgestelde gewicht geldt als geleverd. 

Afwijkingen van maximaal 10% meer of minder dan de 

overeengekomen te leveren hoeveelheid kunnen niet aan 

verkoper worden tegengeworpen. De koper of diens 

vertegenwoordiger heeft het recht bij het bepalen van het 

gewicht aanwezig te zijn en de samenstelling van de te 

leveren Betacal te keuren. 

4. Het vervoer tot de opslagplaats van koper wordt door 

verkoper geregeld. Wanneer tevens verspreiding op het 

land is overeengekomen, regelt verkoper de 

verspreiding. Leveringen worden alleen per volle vracht 

uitgevoerd.  

5. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn 

verplichtingen op te schorten en is niet in verzuim, 

wanneer hij tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na 

te komen ten gevolge van verandering in 

omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren 

en buiten zijn invloedssfeer liggen. Wanneer de 

nakoming blijvend onmogelijk is of nakoming in geval 

van tijdelijke onmogelijkheid niet binnen redelijke 

termijn te realiseren is, zal de overeenkomst tussen 

partijen ontbonden zijn c.q. worden, zonder dat één der 

partijen recht heeft op vergoeding van de door de 

ontbinding geleden of te lijden schade. Als de verkoper 

zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij 

gerechtigd tot een evenredig deel van de 

overeengekomen prijs. 

6. Verkoper is niet gehouden tot verdere levering, indien 

de koper jegens hem in gebreke is gebleven met de 

nakoming van enige op hem rustende verplichting uit 

welke hoofde ook dan wel de koper zijn bedrijf feitelijk 

heeft gestaakt, surseance van betaling heeft aangevraagd 

of een faillissementsaanvraag tegen hem is ingediend. In 

dergelijke gevallen is verkoper gerechtigd alle 

overeenkomsten middels schriftelijke verklaring te 

ontbinden en eventuele vorderingen terstond op te eisen, 

daaronder begrepen vorderingen wegens geleden schade. 

7. Behoudens beperkingen, voortvloeiende uit dwingend 

rechtelijke bepalingen, is: 
a. Met betrekking tot het geleverde elke 

aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook en die 

jegens derden daaronder begrepen, door verkoper 

uitgesloten, in welk verband de koper op eerste 

verzoek de verkoper zo nodig zal vrijwaren. 

b. Het schadebedrag, tot vergoeding waarvan verkoper 

in geval van schade met inachtneming van 

vorenstaande kan worden aangesproken, beperkt tot 

hoogstens het bedrag van de koopovereenkomst, 

waaruit de schade voortvloeit, dan wel, zo dat meer 

is, tot het bedrag waarvoor verkoopster verzekerd is 

dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te 

zijn. 

8. Betaling, voor zover geen vooruitbetaling zal worden 

verlangd, dient te geschieden binnen veertien dagen na 

factuurdatum. Weigering door de koper om de verlangde 

vooruitbetaling te voldoen, geeft verkoper het recht om 

de koopovereenkomst te ontbinden middels een 

schriftelijke verklaring, onverminderd zijn recht op 

schadevergoeding. Bij niet-tijdige betaling is koper, ook 

zonder ingebrekestelling, naast kredietbeperkingstoeslag 

de wettelijke rente vanaf factuurdatum verschuldigd, 

met een minimum van 1 % per maand. Kosten van 

gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering komen 

steeds ten laste van koper, waarbij de buitengerechtelijke 

kosten worden gefixeerd op 15% van de door koper 

verschuldigde bedragen met een minimum van € 230,- 

ex. BTW. De verkoper behoudt de eigendom van het 

geleverde zolang geen volledige betaling heeft 

plaatsgehad. 

9. Annulering door koper is mogelijk als verkoper daarin 

toestemt. 

10. Ten onrechte ontvangen kortingen worden weer 

teruggevorderd. 

11. Op alle overeenkomsten met onze afnemers is 

Nederlands recht van toepassing. Alle 

rechtsbetrekkingen uit deze overeenkomst 

voortvloeiende, worden berecht door de rechter, 

bevoegd ter woonplaats van de verkoper. Koper heeft 

het recht gedurende een maand nadat verkoper zich 

schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen 

voor beslechting van het geschil door de volgens de wet 

bevoegde burgerlijke rechter. leder vorderingsrecht 

jegens verkoper is vervallen, indien de vordering: 

a. niet schriftelijk bij verkoper is ingediend binnen een 

jaar na de aflevering van het verkochte aan de koper 

b. niet bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt 

binnen een jaar, nadat verkoper een tijdig 

ingediende vordering schriftelijk heeft afgewezen.  

Alle kosten, lasten, rechten, heffingen, welke na het 

afsluiten van deze overeenkomst als gevolg van 

overheidsmaatregelen, in de ruimste zin des woords, op 

verkopers grond of hulpstoffen verschuldigd mochten 

worden, zijn geheel voor rekening en risico van de 

koper. Een verjaarde vordering kan ook niet meer in de 

vorm van een vordering in reconventie of van een 
exceptie worden geldend gemaakt. 


