
 
 

 

Algemene Voorwaarden 
van Bseated BV statutair gevestigd en kantoor houdende aan de C. De  Haasweg 30D te Bilthoven, 
hierna te noemen Bseated BV. 
 
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bseated 
BV, alsmede de uitvoering daarvan. 

2. Bijzondere van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Een opdrachtgever die al eerder zaken heeft gedaan met Bseated BV en uit dien hoofde 
kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden, wordt ook bij latere aanbiedingen en 
transacties verondersteld op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en de toepasselijkheid 
daarvan. 

4. De algemene voorwaarden van opdrachtgevers en/of derden zijn niet van toepassing, tenzij 
schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen. In dat geval blijven deze voorwaarden 
te allen tijde mede van kracht en prevaleren deze bij tegenstrijdigheden. 

Artikel 2: Aanbiedingen 
1. Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen van Bseated BV zijn niet bindend. 
2. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een 

aanbieding en/of offerte vrijblijvend wordt gedaan en door de opdrachtgever wordt aanvaard, 
heeft Bseated BV het recht de aanbieding en/of offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst 
van de aanvaarding te herroepen. 

Artikel 3: Overeenkomst 
1. De overeenkomst wordt eerst bindend voor Bseated BV door een schriftelijke bevestiging. De 

schriftelijke orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Wordt tegen 
de inhoud van deze orderbevestiging binnen zeven dagen na ontvangst niet geprotesteerd, 
dan bindt deze de opdrachtgever.  

2. Elke met Bseated BV aangegane overeenkomst bevat de opschortende of ontbindende 
voorwaarde –zulks naar keuze van Bseated BV- dat ons van voldoende kredietwaardigheid 
van de opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van Bseated BV. Indien Bseated BV dit 
wenst kan zij een zekerheidsstelling van opdrachtgever verlangen. 

3. Gegevens betreffende de te leveren producten, zoals eigenschappen, kleur, kwaliteit 
enzovoorts, zomede gegevens verstrekt in drukwerken, tekeningen en afbeeldingen, zijn niet 
bindend voor Bseated BV, tenzij de afwijkingen tussen deze gegevens en de geleverde 
producten wezenlijk afbreuk doen aan de essentie van het verkochte. 

4. Bij annulering van een geplaatste order zullen alle gemaakte kosten, waaronder begrepen 
schaden en interesten, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

5. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte werknemers binden Bseated BV niet 
voorzover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde perso(o)n(en). 

6. Bseated BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen orders te weigeren. 
Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding. 

7. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Bseated BV is het opdrachtgever 
verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Bseated BV gesloten overeenkomsten 
aan derden, waaronder begrepen aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, over te 
dragen. 

8. Indien twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk worden gecontracteerd, zijn deze ieder 
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst. 

9. Opdrachtgever machtigt Bseated BV om de opdracht door een door Bseated BV aan te wijzen 
derde op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. 

10. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, 
hetzij als gevolg van wijziging van de opdracht of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens 
niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, behoren te worden 
beschouwd als meerwerk voorzover er daardoor meerdere kosten ontstaan, en als 
minderwerk voor zover daardoor minder kosten ontstaan. Meer- en minderwerk zullen naar 
billijkheid worden verrekend en opdrachtgever verplicht zich de kosten van meerwerk te zullen 
betalen tezamen met de hoofdsom, respectievelijk de eerstvolgende termijn daarvan. 

 
 



 
 

 

Artikel 4: Prijzen 
1. Alle overeengekomen prijzen zijn tot de in aanbieding of offerte gestelde datum bindend. 

Indien na deze datum de prijzen stijgen van enig bestanddeel van de te leveren producten, 
waaronder in ieder geval wordt begrepen hulpmaterialen, grondstoffen en onderdelen welke 
Bseated BV van derden betrekt, lonen, sociale lasten, overheidslasten en/of vrachten, zullen 
deze worden doorberekend, ook als deze een gevolg zijn van waardevermindering van de 
Nederlandse valuta en ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding reeds te 
voorziene omstandigheden. 

2. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van artikel 3 lid 10 zal tegelijk met de 
hoofdsom dienen te geschieden. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Bseated BV opgegeven prijzen 
exclusief de kosten van transport, in- en uitladen, verzekering, BTW, invoerrechten en andere 
belastingen, rechten en/of heffingen. 

Artikel 5: levering 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt het inladen voor rekening en risico van Bseated 

BV en het vervoer en uitladen voor rekening en risico van opdrachtgever. 
2. De levertijd van de producten gaat in op het moment van ontvangst van de orderbevestiging. 

Opgegeven levertijden bevatten geen fatale termijn. 
3. De opdrachtgever is verplicht zijn instructies voor de levering volledig en tijdig te geven opdat 

Bseated BV binnen de overeengekomen termijn kan leveren. Laat de opdrachtgever na zijn 
instructies tijdig en volledig te geven dan heeft Bseated BV het recht de overeenkomst te 
ontbinden en dient de opdrachtgever Bseated BV volledig schadeloos te stellen. 

4. Bseated BV behoudt zich het recht voor de overeenkomst in deelleveringen na te komen, 
welke deelleveringen dan als zelfstandige transporten zullen worden beschouwd. 

5. Leveringen op afroep hebben een looptijd van maximaal zes maanden na datum van 
overeenkomst en worden dadelijk gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
Bseated BV behoudt zich het recht voor de goederen, indien deze niet tijdig zijn afgeroepen, 
te leveren en de kosten in rekening te brengen. 

6. Indien buiten de schuld van Bseated BV de producten niet kunnen worden afgenomen door 
een opdrachtgever, dient deze in ieder geval het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, 
terwijl de producten geheel voor rekening en risico van opdrachtgever bij Bseated BV 
opgeslagen zullen blijven. 

7. Indien Bseated BV niet in staat mocht zijn haar verplichtingen tijdig na te komen, zal zij 
opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte brengen onder opgave van de termijn 
waarmede levering naar redelijke verwachting zal worden overschreden. 

8. Bseated BV is in geen geval schadeplichtig door niet tijdig nakomen van haar verplichtingen. 
9. Indien een leveringstermijn met meer dan acht weken wordt overschreden als gevolg van 

overmacht, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Bseated BV is in dat 
geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

10. Verzending geschiedt op de wijze als door Bseated BV aangegeven. Wenst een 
opdrachtgever de producten op andere wijze te ontvangen, dan zijn de extra kosten hiervan 
voor zijn rekening. 

11. Eventuele manco’s dienen binnen één werkdag gemeld te worden. 
Artikel 6: kwaliteit en reclame 

1. Bseated BV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen en voor de 
kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal, in dier voege dat Bseated BV bij het juiste 
gebruik van de producten gedurende de overeengekomen garantietermijn gebreken aan de 
geleverde producten welke uitsluitend het gevolg zijn van gebrekkige afwerking of gebruik van 
slecht materiaal, kosteloos zullen herstellen of vervangen. 

2. Wanneer bij de goederen fabrieks- of eigen garantiebewijzen worden afgegeven zal Bseated 
BV bevorderen dat de bepalingen daarvan strikt worden nageleefd, tenzij de opdrachtgever 
werkzaamheden aan de geleverde producten heeft (doen) verricht(en). 

3. De goede werking van de producten wordt conform de desbetreffende bepalingen in de 
overeenkomst gegarandeerd. 

4. Iedere vorm van garantie vervalt indien de betalingsvoorwaarden niet nagekomen worden. 
5. Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na de levering grondig te inspecteren op 

kwaliteit en eventuele gebreken en bij aanwezigheid daarvan Bseated BV terstond op de 
hoogte te brengen. Indien opdrachtgever Bseated BV niet binnen zeven dagen na levering 



 
 

 

wijst op gebreken welke bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt 
opdrachtgever geacht met de staat waarin de producten zijn geleverd in te stemmen en  
vervalt ieder recht op reclame. 

6. Mocht opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop en/of verwerking van de producten 
of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op reclame. 

7. Bseated BV dient in staat te worden gesteld eventuele ingediende reclames te controleren. 
8. Reclame geeft de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of 

betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. 
9. Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden en pas na toestemming van 

Bseated BV. Geleverde goederen worden door Bseated BV niet teruggenomen tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

10. Bij gegrond bevonden reclames heeft Bseated BV het recht -  te haar keuze -  de 
opdrachtgever een gepaste prijsreductie te geven dan wel tot herstel over te gaan.  

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
1. Zolang Bseated BV geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de geleverde producten, 

al dan niet verwerkt en/of gemonteerd, eigendom van Bseated BV. 
2. Het eigendomsvoorbehoud van Bseated BV blijft bestaan, indien Bseated BV uit andere 

hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever heeft. 
3. Bseated BV heeft het recht haar producten terug te vorderen en tot haar te nemen en daartoe 

de (bedrijfs)ruimte van de opdrachtgever te betreden, indien de nalatige opdrachtgever zijn 
verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft 
verkregen, in staat van faillissement wordt verklaart, of beslag op zijn goederen wordt gelegd. 

4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde producten ten behoeve van 
derden, bijvoorbeeld bankinstellingen door middel van bijvoorbeeld verpanding, zijn de 
opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

5. De opdrachtgever dient als een goed huisvader voor de producten van Bseated BV te zorgen. 
De opdrachtgever is aansprakelijk voor tenietgaan, vervreemding of beschadiging vanaf het 
moment dat deze materialen het magazijn van Bseated BV verlaten of bij levering af fabriek 
de fabriek verlaten. De opdrachtgever dient, wanneer derden enig recht op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde producten wil vestigen of doen gelden, Bseated BV hiervan 
onmiddellijk in kennis te stellen. 

6. Zolang de goederen eigendom van Bseated BV zijn, mag de opdrachtgever deze slechts in 
zijn normale bedrijfsvoering be- of verwerken en mag hij deze niet verpanden. 

 
Artikel 8: Aansprakelijkheid en Schadevergoeding 

1. Bseated BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden of interesten die mochten ontstaan 
als direct of indirect gevolg van:  

a) overmacht zoals in deze voorwaarden omschreven, 
b) daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikte, dan wel andere 

personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, 
c) onoordeelkundig gebruik van het geleverde. 

2. Bseated BV is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt voor schade aan 
producten of eigendommen van of (letsel)schade bij opdrachtgever en/of derden voor zover 
ontstaan door schuld van Bseated BV of door hen die door Bseated BV te werk zijn gesteld. 

3. Voorts is Bseated BV slechts gehouden tot het vergoeden van maximaal 10% van de door 
opdrachtgever geleden en door hem aangetoonde schade met als maximum 50% van de 
netto factuurwaarde van de betreffende producten. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Bseated BV voor alle aanspraken van derden.  
Artikel 9: Overmacht 

Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, 
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke 
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst of 
doorvoer van de producten, uitsluiting verlies of beschadiging van de producten bij transport naar 
Bseated BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door onze leveranciers, 
ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijk mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige 
overheid, brand, storing en ongevallen in bedrijf van Bseated BV of middelen van vervoer dan wel 
in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere 
overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen en in het 



 
 

 

algemeen situaties waarin niet van Bseated BV verwacht kan worden dat zij tijdig presteert, 
leveren voor Bseated BV overmacht op, welke Bseated BV ontheft van haar verplichting tot tijdige 
levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe 
ook genaamd kan doen gelden. Bseated BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks 
geheel te haar eigen beoordeling, om de overeenkomst na redelijke termijn te ontbinden zonder 
enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan 
de omstandigheden. 

Artikel 10: Wanprestatie en Ontbinding 
1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Bseated BV in geval van 

wanprestatie van de opdrachtgever ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of 
geheel of ten dele te ontbinden zulks ter haar keuze. Bseated BV is in dat geval gerechtigd tot 
vergoeding van de door haar geleden schade. 

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Bseated BV eveneens indien de 
opdrachtgever faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld, zijn 
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden, is of wordt 
overgenomen en/of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al 
deze gevallen zullen alle vorderingen welke Bseated BV op de opdrachtgever heeft, terstond 
opeisbaar zijn. 

Artikel 11: Betaling 
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders 

overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum. 
2. Enige vorm van compensatie is niet toegestaan. 
3. Indien tijdens productie of montage van de producten van Bseated BV bekend wordt dat de 

opdrachtgever in ongunstige financiële omstandigheden verkeert, is Bseated BV gerechtigd 
onmiddellijk hetzij betaling hetzij zekerheidsstelling te verlangen. 

4. Bseated BV is gerechtigd, indien de betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen, 
aan de opdrachtgever een rente ad 1,25 % per maand over het totale verschuldigde bedrag te 
berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. 

5. Bseated BV is te allen tijde gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever 
alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te 
vorderen. 

6. De buitenrechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van  
€ 75,-. 

7. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum zijn alle overige vorderingen hetzij 
gefactureerd hetzij niet gefactureerd onmiddellijk opeisbaar. 

8. Reclames betreffende door Bseated BV toegezonden facturen dienen binnen zeven dagen na 
verzending door opdrachtgever per aangetekend schrijven bij Bseated BV te worden 
ingediend. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht de op de factuur vermelde 
hoeveelheden en de berekende prijzen zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd. 

Artikel 12: Toepasselijk Recht 
Op alle gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is het Nederlands recht van 
toepassing. Deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te worden 
gesloten respectievelijk te worden verricht. 

Artikel 13: Geschillen 
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder 
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de ter zake bevoegde rechter 
te Utrecht aanhangig worden gemaakt. 

 
 
 


