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  Artikel 1: Toepasselijkheid  
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 

alle door Lekkerkerker Rotterdam B.V. (hierna te noemen: 
“Lekkerkerker”) gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes 
ter zake van de verkoop van rijplaten, draglineschotten, 
bouwhekken en andere materialen (hierna te noemen: 
“materialen”), en op alle door Lekkerkerker aangegane 
overeenkomsten tot verkoop en levering van materialen. De 
partij aan wie Lekkerkerker een aanbieding doet c.q. die 
materialen afneemt, wordt hierna individueel “koper” 
genoemd.  

2. De koper met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze 
verkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de 
toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden van 
Lekkerkerker op latere tussen hen gesloten overeenkomsten. 

3. De algemene verkoopvoorwaarden van Lekkerkerker zijn ook 
van toepassing op eventuele andere rechtsverhoudingen met 
kopers.  

4. Afwijkingen van de algemene verkoopvoorwaarden van 
Lekkerkerker moeten schriftelijk worden vastgelegd om van 
kracht te zijn en hebben uitsluitend betrekking op de 
desbetreffende overeenkomst. 

 
Artikel 2: Offertes en prijzen  
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Lekkerkerker zijn vrijblijvend 

en worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid van 
de materialen op het moment dat koper een bestelling wenst 
te plaatsen.  

2. Lekkerkerker doet de prijs zoals vermeld in de desbetreffende 
offerte gestand tot vijf dagen na dagtekening van die offerte.  

3. Alle prijzen gelden voor levering “af bedrijf van Lekkerkerker” 
en zijn exclusief transport, lossen op de plaats van bestemming, 
verzekering en BTW.  

4. Lekkerkerker heeft het recht een bestelling te weigeren.  
 
Artikel 3: Totstandkoming, inhoud overeenkomst 
1. Koper wordt door Lekkerkerker uitgenodigd de materialen te 

komen beoordelen en bepaalt – indien zij daarvan gebruik 
maakt – aan de hand van haar eigen visuele beoordeling of zij 
tot koop wenst over te gaan.  

2. De overeenkomst tussen Lekkerkerker en koper komt tot stand 
nadat koper de verkoopofferte van Lekkerkerker heeft 
aanvaard en Lekkerkerker de bestelling heeft bevestigd.  

3. Een bestelling kan zowel schriftelijk (per e-mail), mondeling of 
telefonisch worden geplaatst. Koper draagt het risico voor de 
juiste interpretatie van mondeling of telefonisch door haar 
geplaatste bestellingen. 

4. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de door 
Lekkerkerker opgemaakte verkoopbon. Deze wordt geacht de 
inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te 
geven.  

 
Artikel 4: Inspectie, levering en risico 
1. Koper heeft het recht de gekochte materialen vóór aflevering 

op eigen kosten te (laten) inspecteren. 
2. Indien koper van het recht tot keuring geen gebruik maakt, 

worden de materialen geacht te zijn geleverd in goede staat en 
conform de vermeldingen op de verkoopbon. 

3. De verkochte materialen worden afgeleverd op het 
opslagterrein van Lekkerkerker aan de Vareseweg 125 te 
Rotterdam, en zijn voor rekening en risico van koper vanaf het 
moment dat de materialen op de vrachtwagen worden geladen 
voor het transport naar de door koper gewenste locatie.  

4. De gewenste afleverdatum wordt vooraf afgestemd door 
Lekkerkerker en koper, dit mede in verband met eventuele 
voorbereidingswerkzaamheden.  

5. Mochten de gekochte materialen niet op de afgesproken dag 
aan koper kunnen worden afgeleverd, dan is Lekkerkerker 
hiervoor niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid.  

6. Indien Lekkerkerker niet in staat is te leveren als gevolg van 
overmacht, onvoorziene omstandigheden binnen het bedrijf 
van Lekkerkerker daaronder begrepen, dan worden alle 
afgesproken termijnen opgeschort totdat de overmachtsituatie 
is opgeheven. Als Lekkerkerker van mening is dat de 
overmachtsituatie van blijvende aard is, mag ze de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat 
een schadevergoedingsverplichting ontstaat.  
 

Artikel 5: Conformiteit en gebreken 
1. Lekkerkerker verkoopt materialen alleen in de staat waarin ze 

zich bevinden en geeft geen garantie op kwaliteit, specificatie, 
of geschiktheid van de materialen. 

2. Geringe afwijkingen van op de verkoopbon vermelde 
afmetingen en gewicht zijn toegestaan; Lekkerkerker 
garandeert geen exacte afmetingen en gewicht. Artikel 7:17 lid 
3 BW is niet van toepassing.  

3. Van een Gebrek is uitsluitend sprake in geval van een 
mankement of defect aan de gekochte materialen dat al voor 
aflevering aanwezig was en dat bij een voorafgaande inspectie 
of bij aflevering redelijkerwijs niet waarneembaar was. Onder 
een Gebrek wordt uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en 
mankementen die voorafgaand aan of bij aflevering zichtbaar 
waren, die inherent zijn aan de gekochte materialen 
(bijvoorbeeld gladheid, of mankementen die samenhangen 
met het feit dat sprake is van gebruikte materialen), of die na 
aflevering zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld valschade, defecten 
en mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik of 
bewaring, ondeskundig of onvoldoende onderhoud, normale 
(verdere) slijtage of beschadigingen veroorzaakt tijdens of door 
het transport.  

4. Tenzij sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 6.2, 
levert de verkoopbon dwingend bewijs op van het in goede 
staat, in de afgesproken hoeveelheid en het afgesproken type 
en zonder Gebreken ter beschikking stellen van de materialen.  

 
Artikel 6: Onderzoeksplicht/klachten 
1. Koper machtigt de vervoerder die het transport van de 

materialen verzorgt om de door Lekkerkerker aangeboden 
verkoopbon voor goede ontvangst te ondertekenen. Eventuele 
mankementen of defecten moeten worden vermeld op de 
verkoopbon en moeten direct aan Lekkerkerker worden 
gemeld. De materialen worden geacht in goede staat en 
conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, als op de 
verkoopbon niet anders is vermeld.  

2. Gebreken die ten tijde van de inspectie vooraf en bij de 
aflevering niet zijn ontdekt en redelijkerwijs ook niet hadden 
kunnen worden ontdekt, moeten binnen 48 uur na ontdekking 
aan Lekkerkerker worden gemeld, gevolgd door een 
schriftelijke bevestiging binnen acht dagen met opgave van de 
aard en omvang van de klacht.  

3. Indien een klacht door Lekkerkerker gegrond wordt bevonden, 
heeft Lekkerkerker het recht om de materialen terug te halen 
en vervangende gelijkwaardige goederen te leveren of de 
waarde aan koper te vergoeden met een maximum van de 
factuurwaarde van de geleverde materialen.  
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4. Ieder vorderingsrecht van koper op Lekkerkerker aangaande 
een Gebrek vervalt indien dit niet binnen de gestelde termijn 
en/of op de aangegeven wijze aan Lekkerkerker is gemeld, 
koper geen of onvoldoende medewerking verleent aan een 
onderzoek naar de gegrondheid van de klachten, koper de 
materialen niet op de juiste wijze heeft gebruikt, behandeld of 
onderhouden, of de materialen na ontdekking van het Gebrek 
in gebruik zijn genomen of het gebruik is voortgezet 

 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Lekkerkerker 

totdat koper alle openstaande facturen en alle verschuldigde 
rente en kosten volledig heeft voldaan. Gedurende die periode 
is koper niet gerechtigd de materialen te veranderen, aan een 
derde over te dragen, ter beschikking te stellen, of anderszins 
te vervreemden of te bezwaren, ook niet in de normale 
uitoefening van zijn bedrijf.  

2. Indien Lekkerkerker het eigendomsvoorbehoud inroept, dient 
koper de materialen weer in de macht van Lekkerkerker te 
brengen c.q. is Lekkerkerker gerechtigd deze op kosten van 
koper terug te halen. Koper zal daar alle medewerking aan 
verlenen.  

 
Artikel 8: Transport 
1. Koper dient zorg te dragen voor het transport van de 

materialen en een vervoersovereenkomst te sluiten met een 
vervoerder naar keuze. Het transport inclusief laden en lossen 
valt onder de verantwoordelijkheid van koper, ook wanneer 
Lekkerkerker een vervoerder heeft aanbevolen.  

2. Indien koper dit wil, kan Lekkerkerker zorgdragen voor het op 
naam en voor rekening van koper afsluiten van een 
transportovereenkomst. Lekkerkerker treedt in dat geval op als 
expediteur in de zin van art. 8:60 e.v. van het Burgerlijk 
Wetboek. De expeditiecommissie maakt onderdeel uit van het 
afgesproken vervoerstarief. De betaling van de transportkosten 
loopt via Lekkerkerker.  

3. Koper geldt in alle gevallen als “afzender” zoals bedoeld in de 
vervoerswetgeving en Lekkerkerker geldt uitsluitend als 
verzendadres. 

4. Bij het vervoer en laden en lossen moet alle toepasselijke wet- 
en regelgeving in acht worden genomen en is koper ervoor 
verantwoordelijk dat het geladen gewicht binnen de grenzen 
van het maximaal toelaatbare laadvermogen van het gebruikte 
transportmiddel valt en de materialen volgens de toepasselijke 
regels worden gezekerd. 

5. Koper stemt ermee in dat de AVC 2002 (in de op het moment 
van de transportopdracht geldende versie) van toepassing zijn 
op de gesloten transportovereenkomst en verklaart steeds een 
exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen. 

6. Koper moet ervoor zorgen dat een bevoegde persoon op de 
afgesproken dag en locatie aanwezig is om de materialen in 
ontvangst te nemen. Als ter plekke niemand aanwezig is, 
kunnen de materialen niettemin worden gelost. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen de materialen zonder 
ingebrekestelling worden terugvervoerd naar Lekkerkerker en 
worden opgeslagen, alles voor rekening en risico van koper.  

7. De verkoopbon is altijd doorslaggevend voor de vraag of de 
materialen in de afgesproken hoeveelheid en staat zijn gelost. 

8. Koper vrijwaart Lekkerkerker voor eventuele met het transport 
samenhangende boetes en aansprakelijkheid. Lekkerkerker is 
niet aansprakelijk voor door de vervoerder gemaakte fouten. 
Koper dient zelf een transportverzekering af te sluiten.  

 
 

Artikel 9: Betaling  
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet de koopprijs 

van de materialen contant voor aflevering (dat wil zeggen 
voordat de materialen op de vrachtwagen worden geladen) 
worden voldaan, dan wel door middel van betaling vooraf op 
een door Lekkerkerker aangegeven bankrekening. Het is niet 
mogelijk om met een bankpas of creditcard te betalen.  

2. Als Lekkerkerker heeft ingestemd met betaling na aflevering, 
geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. In 
geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling 
zijn alle vorderingen van Lekkerkerker direct opeisbaar.  

3. Indien koper niet binnen de toepasselijke betalingstermijn 
betaalt, is zij van rechtswege in verzuim en is Lekkerkerker 
gerechtigd betaling van de wettelijke handelsrente te 
verlangen. De voor incasso van het openstaande bedrag 
benodigde (persoons)gegevens zullen in dat geval aan het 
incassobureau worden verstrekt. Alle met incasso gemoeide 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor 
rekening van koper. De administratie van Lekkerkerker strekt 
tot volledig bewijs.  

4. De termijn voor bezwaar tegen een factuur vervalt 30 dagen na 
factuurdatum. Betaling impliceert het akkoord van koper met 
het geleverde, de gefactureerde koopsom en kosten. Zonder 
schriftelijke toestemming van Lekkerkerker is koper niet 
bevoegd tot verrekening of opschorting van de op haar 
rustende betalingsverplichting.  
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van Lekkerkerker is beperkt tot directe 

zaakschade aan zaken van koper, voor zover deze schade is 
veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de materialen 
of door opzet of bewuste roekeloosheid van Lekkerkerker, met 
een maximum van de koopsom van de desbetreffende 
materialen.  

2. Aansprakelijkheid voor alle overige schade, meer in het 
bijzonder voor indirecte schade zoals, maar niet uitsluitend, 
verlies van omzet of winst, gemiste besparingen, huur of koop 
van vervangende materialen, vertragingsschade, 
stilstandschade en claims van derden, alles op welke grondslag 
dan ook, is uitgesloten.  

3. Koper vrijwaart Lekkerkerker voor vorderingen van derden op 
grond van schade door of in verband met de materialen. 
Werknemers van koper of derde-gebruikers zijn ook derden 
zoals bedoeld in dit artikel. 

4. Lekkerkerker is niet aansprakelijk voor gebreken zoals bedoeld 
in art. 6:186 BW.  

5. Koper moet een eventuele claim tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 
binnen twee weken na de schadedatum, schriftelijk bij 
Lekkerkerker melden. Te late melding leidt tot verval van 
eventuele vorderingsrechten van koper. De aansprakelijkheid 
van Lekkerkerker vervalt bovendien door verloop van één jaar 
vanaf de schadedatum. 

 
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
1. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen 

Lekkerkerker en koper is het Nederlandse recht van toepassing. 
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.  

2. Geschillen zullen worden beslecht door Rechtbank Rotterdam.  
 


