
ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Universal Verkoop B.V. 
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Son, gemeente Son en Breugel.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 
01.  Alle aanbiedingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte  

aansprakelijkheid Universal Verkoop B.V., hierna te noemen Universal, alsmede de  
uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.

02.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van 
door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

03.  Ook overigens moeten afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met 
Universal worden overeengekomen.

04.  Indien Universal schriftelijk accoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende 
voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor 
het overige van kracht.

05.  Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan wederpartij geen 
rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING
01.  Het doen van offerte door Universal is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkom-

stig te contracteren. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Universal de verkoop 
heeft bevestigd aan wederpartij binnen veertien dagen na bestelling, danwel met de 
uitvoering daarvan feitelijk een aanvang heeft gemaakt.

02.  Orders door agenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverko-
pers aangenomen, door hen gemaakte afspraken en/of toezeggingen, alsmede eventueel 
later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen en/of (mondelinge) toezeggingen gedaan 
door Universal, zijn slechts bindend, indien Universal deze schriftelijk heeft bevestigd 
danwel met de feitelijke uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.

03.  De toepasselijkheid van het bepaalde in art. 3:61, lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.

04.  Voor leveranties, waarvoor naar aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging 
wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke factuur 
geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

05.  Universal is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te 
schakelen, waarvan de kosten aan wederpartij zullen worden doorberekend conform de 
verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk zal Universal hieromtrent met wederpartij overleg 
plegen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
01.  Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk 

orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheids-
lasten, vrachten, assuratie-premies en andere kosten.

02.  In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Universal gerechtigd de 
orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de 
eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat 
reeds bekende toekomstige prijsverhogingen, bij de totstandkoming van de overeenkomst 
moeten worden gemeld.

03.  In geval Universal tot prijsverhoging overgaat binnen drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst, is wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: LEVERING EN TRANSPORT
01.  Levering der zaken geschiedt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 

af magazijn van Universal.
02.  Indien franco levering is overeengekomen, is Universal slechts verplicht daar te leveren, 

waar dit met het door haar gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is, en is 
wederpartij verplicht om de zaken aldaar in ontvangst te nemen.

03.  Met uitzondering van het onder 2 van dit artikel genoemde geval, geschiedt transport 
steeds voor rekening en risico van wederpartij.

04.  Levertijden worden bij benadering vastgesteld, en worden geacht niet fataal te zijn. De 
levertijd gaat eerst in wanneer Universal in het bezit is c.q. met wederpartij overeenstem-
ming heeft bereikt over alle noodzakelijke gegevens, tekeningen etc.

ARTIKEL 5: EMBALLAGE 
Emballage, waaronder containers e.d., welke wordt gebruikt voor vervoer van onder meer 
steiger- en hulpmateriaal, blijft steeds eigendom van Universal en is niet in de orderprijs 
begrepen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Het wegens emballage op de factuur 
vermelde bedrag is mitsdien een waarborgsom, welke door Universal zal worden gerestitu-
eerd, indien de emballage binnen 6 maanden, franco en in goede staat, aan Universal wordt 
geretourneerd. Niet-ontvangen, incomplete danwel beschadigde emballage geeft Universal 
het recht op vergoeding door wederpartij van de door Universal in dit kader geleden, en door 
haar vast te stellen, schade, voor zover deze voornoemde waarborgsom te boven gaat.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
01.  Alle door Universal geleverde zaken blijven haar eigendom tot het moment van volledige 

betaling van al hetgeen wederpartij jegens Universal verschuldigd is.
02.  In de gevallen, genoemd in art. 12 van deze voorwaarden, heeft Universal het recht de or-

der of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het mogelijk 
geleverde, doch niet (geheel) betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening 
van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten op schadevergoeding. 
In bovengenoemde gevallen is iedere vordering welke Universal ten laste van wederpartij 
heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

03.  Wederpartij verstrekt op eerste verlangen van Universal een volmacht om (nog) niet 
betaalde zaken onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.

04.  Wederpartij is verplicht om de door Universal geleverde zaken, zolang deze niet worden 
gebruikt, kenbaar afgescheiden te houden van andere zaken alsmede deze niet, zonder 
schriftelijke toestemming van Universal, naar het buitenland te brengen.

05.  De door Universal geleverde zaken kunnen door wederpartij in het kader van haar 
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch het is wederpartij niet 
toegestaan zekerheidsrechten op deze zaken danwel op de opbrengst van de verkoop 
daarvan te vestigen, noch vorderingen die zij uit hoofde van de verkoop daarvan heeft 
aan derden te cederen. Ingeval de nog niet betaalde door Universal geleverde zaken 
worden doorverkocht, is wederpartij verplicht de eigendom daarvan voor te behouden en 
haar vorderingen uit dien hoofde, tot het verschuldigde bedrag aan Universal, op eerste 
verlangen van laatstgenoemde, te cederen.

ARTIKEL 7: RECLAME 
01.  Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen 8 dagen 

na levering schriftelijk door Universal zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat 
reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.

02.  Retournering van het door Universal geleverde kan in verband met reclame aan 
laatstgenoemde slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en 
verzendinstructies van Universal.

03.  Indien reclames door Universal gegrond worden bevonden, zulks ter beoordeling van 
Universal, kan deze hetzij de zaken waarop de reclame betrekking heeft vervangen hetzij 
het factuurbedrag restitueren.

04.  Reclames over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na verzenddatum door  
Universal te zijn ontvangen.

05.  Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen, wordt wederpartij geacht het 
geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames 
niet meer door Universal in behandeling genomen.

06.  Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de met 
Universal gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 8: GARANTIE
01.  Voor geleverde nieuwe zaken gelden de door de fabrikant gestelde garantiebepalingen. 

Universal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de nakoming 
van de garantieverplichtingen door de fabrikant. Universal geeft geen garantie uit eigen 
hoofde.

02.  Zaken die voor garantie-werkzaamheden in aanmerking komen, moeten steeds na 
voorafgaand overleg met Universal franco aan en op aanwijzingen van Universal worden 
toegezonden.

03.  Alle garantie-aanspraken vervallen, indien wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) 
aan het geleverde (laat) verricht(en) danwel het geleverde niet gebruikt volgens de 
bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/
gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke 
bestemming, een en ander ter beoordeling van Universal.

ARTIKEL 9: OPSCHORTINGSRECHT
Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting 
die voor haar uit de met Universal gesloten overeenkomst en/of daarmee samenhangende 
overeenkomst(en) voortvloeit, heeft Universal het recht nakoming van haar verplichting uit 
deze overeenkomst(en) op te schorten.

ARTIKEL 10: VRIJWARING EN VERREKENING
Indien Universal terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet 
aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden 
aangesproken, dient wederpartij Universal terzake volledig te vrijwaren en haar alles te 
vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met 
toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rech-
terlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak. 
Eventueel door wederpartij ingediende tegenvordering(en) welke door Universal worden 
betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op factuurbedragen worden 
vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
01.  Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van 

de geleverde zaken geeft, voor zoveel er sprake is van overmacht zijdens Universal, aan 
wederpartij geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen, dit laatste enkel 
als wederpartij niet is aan te merken als consument in de zin van afdeling 3, titel 5, boek 6 
van het Burgerlijk Wetboek.

02.  Onverminderd het hiervoor in lid 1 bepaalde aanvaardt Universal in principe slechts 
aansprakelijkheid voor directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en 
gevolgschade, is Universal slechts aansprakelijk voor zoveel die schade in redelijkheid 
voor haar rekening dient te komen.

03.  De schadevergoedingsplicht welke op Universal rust ingevolge de voorgaande artikelen, 
wordt mede beoordeeld op grond van eventuele produkt- en bedrijfsschadeverzekerin-
gen van Universal, en wordt in ieder geval beperkt tot de netto factuurwaarde van het 
geleverde.

ARTIKEL 12: ONTBINDING
Indien wederpartij:
a.  in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot 

surséance van betaling indient, danwel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag 
gelegd ziet worden;

b. komt te overlijden of onder bewind danwel curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of overeenkomst op haar rustende verplichting niet nakomt;
d.  overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, 

daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 
vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft 
Universal door het enkel plaatsgrijpen van één der bovenvermelde feiten het recht de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar rechten 
op vergoeding van het reeds geleverde, alsmede van  kosten, schade en rente.

ARTIKEL 13: BETALING
01.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling zonder enige korting of 

schuldvergelijking te geschieden netto contant bij aflevering, danwel middels storting of 
overmaking op een door Universal aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen 
na factuurdatum.

02.  Universal is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen 
welke vooraf aan wederpartij zal worden medegedeeld.

03.  Universal is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij 
wijze van vooruitbetaling, danwel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming 
van de betalingsverplichtingen door wederpartij te verlangen. Indien wederpartij aan 
dit verlangen niet tegemoet komt heeft Universal het recht de overeenkomst middels 
een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan Universal de daarmee 
gemoeide, door Universal geleden schade te vergoeden.

04.  Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschul-
digde rente alsmede van de door Universal gemaakte invorderingskosten en/of adminis-
tratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

ARTIKEL 14: RENTE EN KOSTEN
01.  Indien betaling niet binnen de in art. 13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is weder-

partij van rechtswege in verzuim en Universal gerechtigd om vanaf dat moment een rente 
van 1,5 %per (gedeelte van een) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.

02.  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van 
wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het 
buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 
€ 150,.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
01. Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.
02.  Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, 

en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg 
uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

03.  Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Universal om het geschil voor te leggen 
aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te 
laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.


