ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN
INTERJUTE B.V. en gelieerde ondernemingen
1.

ALGEMEEN; DEFINITIES

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle door Interjute B.V., gevestigd te Hulst, Nederland, en door met
Interjute B.V. gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: "INTERJUTE") als verkoper of ruilhandelaar of
aannemer gesloten overeenkomsten van verkoop of ruil of aanneming van werk. Deze Voorwaarden zijn
van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en werkzaamheden door INTERJUTE.
1.2 De wederpartij van INTERJUTE wordt in deze Voorwaarden aangeduid als de "Koper", ongeacht of de
wederpartij koper, danwel ruilhandelaar, danwel opdrachtgever van INTERJUTE is.
1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Koper wordt door
INTERJUTE uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Op alle door INTERJUTE gesloten overeenkomsten en op deze Voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
1.5 Alle termen of begrippen, voorzover in deze Voorwaarden niet gedefinieerd of beschreven, die gebezigd
worden in door INTERJUTE gesloten overeenkomsten of in deze Voorwaarden, zullen zo veel mogelijk
worden uitgelegd overeenkomstig de "Incoterms" zoals deze van tijd tot tijd door de ICC te Parijs worden
vastgesteld.
1.6 Onder "Producten" wordt in deze Voorwaarden verstaan: al hetgeen INTERJUTE krachtens overeenkomst
met de Koper te leveren en/of te presteren heeft.
1.7 Onder "Overmacht" wordt in deze Voorwaarden verstaan: elke omstandigheid buiten de onmiddellijke
macht van INTERJUTE, waardoor de nakoming van de verbintenissen van INTERJUTE geheel of gedeeltelijk verhinderd of vertraagd of onmogelijk wordt, ongeacht of zodanige omstandigheid ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van de
voorgaande zin, wordt onder "Overmacht" onder meer begrepen:
• niet- of niet-tijdige toelevering aan INTERJUTE door derden;
• schaarste van grondstoffen en/of energie;
• staking en/of anderszins actie voeren door werknemers van INTERJUTE of derden;
• belemmeringen en/of beperkingen bij het vervoer;
• oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;
• invoer- en/of uitvoer-verboden of anderszins belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie;
• het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning;
• ongevallen of brand.
2.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt INTERJUTE niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het
doen van een aanbod door de Koper aan INTERJUTE.
2.2 Een overeenkomst tussen INTERJUTE en de Koper, al dan niet door middel van tussenpersonen van
INTERJUTE gesloten, bindt INTERJUTE slechts nadat INTERJUTE de overeenkomst aan de Koper schriftelijk heeft bevestigd.
3.

6.2 Indien levering van Producten volgens monster is overeengekomen, is het monster bepalend voor de
doorsnee-kwaliteit van de te leveren partij. Niet elke van de te leveren Producten behoeft aan dat monster te voldoen.
6.3 INTERJUTE is nimmer verantwoordelijk voor de kleur of dessin of eventuele nuances daarin van de
Producten.
6.4 INTERJUTE is steeds gerechtigd ten hoogste 5% meer of minder te leveren dan de in de overeenkomst
vastgestelde hoeveelheden. De Koper is gehouden de eventuele meerprijs te betalen.
7.

7.1 De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk, doch uiterlijk voordat de Producten bij INTERJUTE vertrekken, te (laten) inspecteren.
7.2 Eventuele reclames over gebreken aan de Producten dienen binnen veertien dagen nadat de Producten
bij INTERJUTE vertrekken schriftelijk aan INTERJUTE te worden medegedeeld. Ieder recht op schadevergoeding of op herlevering vervalt, indien niet binnen voornoemde termijn schriftelijk is gereclameerd of
indien de Producten geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
8.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 Indien overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van deze Voorwaarden is gereclameerd, zal INTERJUTE
te harer keuze:
• hetzij een billijke schadevergoeding betalen die in alle gevallen beperkt zal zijn tot de overeengekomen prijs van de desbetreffende geleverde Producten;
• hetzij de geleverde Producten gratis vervangen door een andere partij Producten;
• hetzij een combinatie van deze beide mogelijkheden.
INTERJUTE is nimmer verplicht tot anderszins of verdere vergoeding.
8.2 INTERJUTE is nimmer tot schadevergoeding of herlevering verplicht, zolang:
• de Koper de prijs niet heeft betaald, en
• de Koper de afgekeurde partij in de macht van de INTERJUTE heeft gebracht.
8.3 INTERJUTE is nimmer aansprakelijk voor anderszins nadeel en/of directe en/of indirecte gevolgschade van
Koper en/of derden, waaronder mede begrepen schade wegens dood of letsel, immateriële schade,
bedrijfsschade en/of milieu schade.
8.4 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van INTERJUTE jegens Koper uit welken hoofde dan ook beperkt
tot het bedrag van EUR 150.000,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als
één gebeurtenis geldt).
8.5 De Koper is gehouden om INTERJUTE te vrijwaren voor aanspraken van derden, uit welken hoofde dan
ook, terzake van vergoeding van schade of anderszins nadeel, kosten of interessen, verband houdende met
de Producten en/of voortvloeiende uit het gebruik van de Producten. De Koper is gehouden zich terzake
deugdelijk te verzekeren.
8.6 De Koper staat ervoor in dat door de Koper gegeven aanwijzingen voor het vervaardigen, bewerken,
bedrukken of merken van Producten geen inbreuk kunnen inhouden op enig recht van intellectuele en/of
industriële eigendom van derden. De Koper is gehouden INTERJUTE te vrijwaren voor aanspraken van
derden verband houdende met zodanige aanwijzingen en/of de uitvoering ervan door INTERJUTE.

PRIJZEN; PRIJSWIJZIGINGEN
9.

3.1 Alle prijzen van INTERJUTE zijn exclusief:
• in- en/of uitvoer-rechten en/of accijnzen en/of overige heffingen en/of omzetbelasting of overige belastingen, opgelegd of geheven terzake van de Producten;
• de kosten van verpakking van de Producten;
• de kosten van verzending en/of vervoer.
Alle door INTERJUTE opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering "ex works'' INTERJUTE.
3.2 Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden is INTERJUTE gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst met de Koper, maar vóór
de feitelijke levering van de Producten wijzigingen van de (inkoop- of productie)prijzen van de Producten
en/of koerswijzigingen voordoen.
3.3 In geval van Overmacht is INTERJUTE steeds gerechtigd, maar niet verplicht, om de meerkosten verbandhoudende met de Overmacht aan de Koper door te berekenen.
4.

RECLAMES

BETALING

9.1 De Koper is gehouden om de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de
factuur binnen veertien dagen na factuurdatum aan INTERJUTE te betalen.
Alle betalingen hetzij van de gehele partij, hetzij, bij levering in gedeelten, van de geleverde Producten dienen op de door INTERJUTE aangegeven wijze en plaats te worden gedaan.
9.2 Alle aan Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden
voldaan. De Koper heeft nimmer het recht, ook niet ingeval van reclame, de nakoming van zijn verbintenissen op te schorten.
9.3 De Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een rente van een procent per maand verschuldigd.
Bovendien is de Koper in geval van overschrijding van de betalingstermijn verplicht om aan INTERJUTE
alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten
worden gefixeerd op vijftien procent van de overeengekomen prijs.

LEVERTIJD

4.1 Door INTERJUTE opgegeven leveringstermijnen vormen slechts indicaties en zijn voor INTERJUTE niet
bindend.

9.4 Op eerste schriftelijke verzoek van INTERJUTE is de Koper gehouden om zekerheid te stellen voor de
richtige nakoming van de verbintenissen van de Koper.
10. ARBITRAGE

4.2 INTERJUTE zal zich inspannen om door INTERJUTE opgegeven leveringstermijnen na te leven, maar is
nimmer aansprakelijk in geval van overschrijding ervan.
4.3 Indien levering op afroep is overeengekomen, dient de Koper de afroepen zodanig te stellen dat binnen
zes maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle Producten volledig zijn afgeroepen.
Indien de Koper niet of niet-tijdig afroept, is de gehele prijs ineens opeisbaar en is INTERJUTE gerechtigd
de nog resterende Producten te leveren op INTERJUTE conveniërende termijnen.
5.

RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG

5.1 Terstond bij het totstandkomen van de overeenkomst gaan de risico's van verlies van en/of schade aan de
Producten over van INTERJUTE op de Koper.
5.2 De eigendom van door INTERJUTE verkochte of vervaardigde Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Koper nadat de Koper al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan INTERJUTE verschuldigd is en/of zal worden volledig heeft betaald.
5.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd de
Producten te verbruiken, te vervreemden, te verhuren, te gebruiken of in gebruik te geven, te verpanden
of anderszins te bezwaren, ook niet indien de betreffende handeling doorgaans tot de normale uitoefening
van het bedrijf van de Koper behoort, of indien dit de normale bestemming van de Producten is.
5.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Koper onmiddellijk de beslagleggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van INTERJUTE.
6.

KWALITEIT EN HOEVEELHEID

6.1 a. Indien de kwaliteit van de Producten wordt bepaald door het gewicht, dan is beslissend het doorsnee
gewicht van de desbetreffende partij.
b. Bij jute-Producten van zware, grove weefsels is een gewichtstolerantie van 5% toegestaan. Bij juteProducten is een maattolerantie in de breedte zowel als in de lengte van 2 cm toegestaan.
c. Bij jute-Producten van lichte, fijne weefsels is een gewichtstolerantie van 3% toegestaan.
d. Bij nieuwe geweven en gebreide kunststoffen Producten is een maat-tolerantie in de breedte zowel als
in de lengte van 2 cm toegestaan. Bij nieuwe geweven en gebreide kunststoffen Producten is een
gewichts-tolerantie van 5% toegestaan.
e. Bij alle overige kunststoffen Producten, is een gewichtstolerantie van 10% toegestaan, terwijl deze
Producten in de breedte en in de lengte een tolerantie mogen hebben van 6% zolang ze 15 cm of
minder breed zijn en van 3% indien ze breder zijn dan 15 cm.
f. Bij katoenen Producten is een gewichtstolerantie van 5% toegestaan.
Bij katoenen Producten geldt een tolerantie in de breedte zowel als in de lengte van 3 cm.
g. Bij papieren Producten is een gewichtstolerantie van 5% toegestaan en een grammagetolerantie van 3%
toegestaan. Bij papieren Producten geldt een tolerantie in de breedte van 2 mm en een tolerantie in de
lengte van 5 mm.
h. De onder b tot en met g aangegeven toleranties dienen te worden gelezen als het gemiddelde per
1.000 eenheden.

10.1 Alle geschillen tussen INTERJUTE en de Koper zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
10.2 Het scheidsgerecht zal bestaan uit één Arbiter.
10.3 De plaats van Arbitrage zal zijn gelegen in Rotterdam.
10.4 Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid
Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd:
(a) op 28 september 1999 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, onder nummer
ref 21017915/1999.
(b) op 11 october 1999 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen, onder nummer
992188/1999.
Deze Voorwaarden kunnen worden aangehaald als "INTERJUTE-voorwaarden".

