
        ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN  

                                              * De Commandeursmolen B.V. 

 
Art. 1.   Toepasselijkheid van de algemene leverings-  en verkoopvoorwaarden 
 
❖ Behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere door De 

Commandeursmolen B.V. uitgebrachte offerte en de door of namens haar aangegane overeenkomsten en 
overige rechtsverhoudingen. 

❖ In geen enkel geval zijn de algemene voorwaarden van (mogelijke) wederpartijen van toepassing. De 
toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Art. 2.   Aanbod en acceptatie 
 
❖ Iedere door De Commandeursmolen B.V. uitgebrachte offerte is geheel vrijblijvend van aard, tenzij deze een 

termijn van aanvaarding bevat. Wanneer een offerte met vrijblijvend aanbod wordt aanvaard behoudt De 
Commandeursmolen B.V. zich uitdrukkelijk het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst 
van de aanvaarding te herroepen. 

❖ Een door een wederpartij aan De Commandeursmolen B.V. uitgebrachte offerte is, in weerwil van daarmee 
strijdige mededelingen door de wederpartij, voor De Commandeursmolen B.V. te allen tijde kosteloos en 
onvoorwaardelijk. 

❖ Wanneer De Commandeursmolen B.V. in haar bevestiging de conditie ‘franco’ heeft opgenomen betekent zulks 
in geen enkel geval meer dan dat de vracht voor rekening van De Commandeursmolen B.V. een vooraf 
overeen-gekomen losplaats heeft, al dan niet zijnde de vestigingsplaat van de koper. De wederpartij is op hem 
of haar beurt gehouden zorg te dragen voor een onverwijlde lossing voorzien van voldoende mankracht en 
hulpmiddelen. 

 
Art. 3.   Levering en verdeling van risico’ s 
 
❖ Behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering niet franco. De door De 

Commandeursmolen B.V. opgegeven/ gegeven levertijden gelden te allen tijden slechts bij benadering. 
❖ Behalve wanneer zulks schriftelijk is overeengekomen wordt de levering te allen tijden geacht plaats te hebben 

gevonden zodra het product de opslagruimten van de molen heeft verlaten. 
❖ Bij overmacht is De Commandeursmolen B.V. gerechtigd het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten 

hetzij deze te beëindigen zonder dat de wederpartij enig recht toekomt tot (het vorderen van) 
schadevergoeding. 

❖ Ingeval de wederpartij zonder enige geldige reden weigert gekochte producten in ontvangst te nemen danwel 
enige verplichting vanwege de overeenkomst niet nakomt, heeft De Commandeursmolen B.V. het recht zonder 
enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten tot verhaal van 
geleden schade. 

❖ Direct nadat het product heeft te gelden als zijnde geleverd draagt de koper het risico van alle directe en 
indirecte schade welke aan of door het product voor de koper en/ of derden mocht ontstaan of zijn ontstaan. 

 
Art. 4.   Prijs en betaling 
 
❖ Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de overeengekomen verkoopprijzen af molen, 

exclusief BTW, exclusief heffing GZP en exclusief emballage maar inclusief alle overige bijkomende kosten. 
❖ Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na 

factuurdatum, zonder enige vorm van korting danwel compensatie. Bij levering in gedeelten geldt dit onverkort 
voor ieder gedeelte 

❖ Na ommekomst van 30 dagen na de factuurdatum is wederpartij per direct en van rechtswege en zonder dat 
daartoe enige ingebrekestelling is vereist een rente verschuldigd van 11 % over het onbetaald gebleven bedrag. 

❖ Ingeval de wederpartij in gebreke is met betaling van de koopprijs heeft De Commandeursmolen B.V. het recht 
de verdere uitvoering van alle tussen De Commandeursmolen B.V. en de wederpartij lopende overeenkomsten 
op te schorten tot die betaling is geschiedt, terwijl, ook wanneer anders is overeengekomen, over de verdere 
levering contante betaling kan worden geëist. Hetgeen op deze plaats is bepaald geldt eveneens bij betwisting 
van de vordering. Indien de wederpartij op later tijdstip in het gelijk mocht worden gesteld kan De 
Commandeursmolen B.V. in geen enkel geval schadeplichtig zijn wanneer De Commandeursmolen B.V. 
gebruik heeft gemaakt van de rechten welke voortvloeien uit het bepaalde in dit artikel. 

❖ De wederpartij is in verzuim vanwege het enkele feit van een niet tijdige betaling. Een ingebrekestelling is in dat 
geval niet vereist om de toestand van verzuim te doen intreden. 

❖ Wanneer de voor De Commandeursmolen B.V. geldende (inkoop) prijzen dan wel kostprijsverhogingen naar 
haar mening daartoe aanleiding geven, is De Commandeursmolen B.V. gerechtigd de overeengekomen 
verkoopprijs te verhogen, in welk geval wederpartij gerechtigd is de overeenkomst binnen 8 dagen na 
kennisgeving van de prijsverhoging door De Commandeursmolen B.V. te ontbinden. 

 
Art. 5.   Reclames 
 
❖ Mogelijke reclames met betrekking tot door De Commandeursmolen B.V geleverde producten en de hoogte van 

in rekening gebrachte bedragen dienen schriftelijk te geschieden en uiterlijk binnen 48 uur na datum van 
levering bij overschrijding van welke termijn voor De Commandeursmolen B.V. iedere garantieverplichting 
vervalt, tenzij wederpartij (uiteraard) aantoont dat overschrijding niet aan hem of haar te wijten valt. 



❖ Omtrent de hoeveelheid van de door De Commandeursmolen B.V. geleverde producten dient terstond na 
levering te worden gereclameerd op straffe van verval van ieder recht. 

❖ Enkel ingeval van steekhoudend tegenbewijs gelden de voor De Commandeursmolen B.V. op documenten 
opgegeven hoeveelheden als juist. 

❖ Garantie voor producten die De Commandeursmolen B.V. niet zelf heeft vervaardigd is beperkt tot een garantie 
die zij bij haar leveranciers blijkt te kunnen realiseren. 

❖ Gebreken die zijn ontstaan door toedoen of enig nalaten van wederpartij c.q. afnemer alsmede die het gevolg 
zijn van veranderingen die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Commandeursmolen B.V. door 
de wederpartij c.q. afnemer of derden zijn aangebracht vallen buiten deze garantie. 

❖ Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen uit de met De Commandeursmolen B.V. gesloten overeenkomst niet 
nakomt, welke verplichtingen bij een beroep op garantie onverminderd blijven geleden, wordt ieder recht op 
garantie als in dit artikel bedoeld opgeschort en vervalt indien de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het 
recht op garantie is ontstaan zijn verplichtingen als bedoeld is nagekomen. 

 
Art. 6.   Keuring 
 
❖ De Commandeursmolen B.V. is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag 

als na levering te (doen) keuren. Keuring, controle en/ of beproeving door De Commandeursmolen B.V. of door 
haar aangewezen personen of instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande, tijdens of na de levering. 

❖ Iedere wederpartij zal kosteloos haar medewerking verschaffen aan de keuringen, controles en beproevingen 
en verstrekt voor eigen rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. 

❖ Wanneer sprake is van een afkeuring van geleverde zaken zo zal dit door De Commandeursmolen B.V. 
schriftelijk worden medegedeeld aan de wederpartij. 

❖ Indien de wederpartij niet binnen een termijn van 4 werkdagen de afgekeurde zaken terughaalt dan heeft De 
Commandeursmolen B.V. het recht de zaken aan de wederpartij voor diens rekening te retourneren danwel 
deze, naar keuze van De Commandeursmolen B.V., te doen vernietigen. 

❖ Wanneer de goederen ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/ of beproeving niet blijken te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden zal wederpartij voor haar rekening de goederen ter 
keuze van De Commandeursmolen B.V. op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij De 
Commandeursmolen B.V. de voorkeur geeft aan beëindiging van de overeenkomst, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 10. 

 
Art. 7.   Kwaliteitsgarantie 
 
❖ De wederpartij garandeert dat de geleverde goederen en zaken: 

➢ van goede kwaliteit zijn en vrij van gebreken; 
➢ volledig en geheel in overeenstemming zijn met hetgeen is bepaald in de overeenkomst, de opgegeven 

specificaties en de redelijke verwachtingen van De Commandeursmolen B.V. voor wat betreft 
eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid; 

➢ geschikt zijn voor het doel waarvoor de goederen uit de aard of blijkens de bestelling of order zijn bestemd; 
➢ voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overige (internationale) overheidsvoorschriften; 

❖ De wederpartij verklaart dat alle goederen geleverd zijn die bijdragen aan het realiseren van het door De 
Commandeursmolen B.V. aangegeven doel, ook indien deze zaken niet met name zijn genoemd. De 
Commandeursmolen B.V. is vrij in het gebruik van de documentatie, waaronder wordt begrepen 
vermenigvuldiging voor eigen gebruik. 

❖ Indien De Commandeursmolen B.V. constateert dat het geleverde niet (volledig) voldoet aan hetgeen 
wederpartij conform voorgaande leden van dit artikel heeft gegarandeerd is wederpartij zonder gebreken in 
verzuim. 

 
Art. 8.   Aansprakelijkheidsbeperking 
 
❖ De Commandeursmolen B.V. is niet aansprakelijk voor willekeurig welke schade die het gevolg is van gebrek in 

de door haar verkochte producten, voorzover deze schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de 
zijde van De Commandeursmolen B.V. 

❖ Voor schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of tijdens opslag of verwerking tot een product is De Comman-
deursmolen B.V. jegens de wederpartij en of derden slechts aansprakelijk tot het bedrag dat door een 
verzekering wordt gedekt voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
De Commandeursmolen B.V. 

❖ De Commandeursmolen B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, welke is 
veroorzaakt door of in verband staat met te late levering en minder- of ondeugdelijke samenstelling van het door 
haar geleverde product en de verpakking daarvan of van de daarvoor gebruikte grondstoffen of materialen. 

❖ Iedere mogelijke wederpartij vrijwaart De Commandeursmolen B.V. geheel en volledig voor aanspraken van 
derden in verband met enig (beweerdelijk) gebrek van het door De Commandeursmolen B.V. geleverde product 
en de verpakking daarvan. 

❖ De Commandeursmolen B.V. is in geen geval aansprakelijk voor vervolgschade of welke andere schade dan 
ook ten gevolge van een gebrekkige levering. 

❖ De totale aansprakelijkheid naar aanleiding van een opdracht van De Commandeursmolen B.V. zal in alle 
gevallen beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke De Commandeursmolen B.V. voor de bewuste opdracht in 
rekening heeft gebracht. 

 
Art. 9.   Overmacht en toerekening tekortkomingen 
 
❖ Tot de tekortkomingen waardoor De Commandeursmolen B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen, doch die 

haar niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding voor de wederpartij, 
anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren:  



➢ Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of –
omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden. 

➢ Een tekortkoming als gevolg van: 
▪ Stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten dan wel de afvoer van gereed produkt 

door onvoorziene weersomstandigheden; 
▪ Ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid 

onmogelijk is; 
▪ Staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van 

verkoper, diens leveranciers of van derden, van wiens diensten hij gebruik maakt; 
▪ Schade aan productiemiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; 
▪ Enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid. 

❖ Indien De Commandeursmolen B.V. na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent 
dat de kredietwaardigheid van de wederpartij onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de 
geldende betalingstermijn geschieden, heeft zij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaar-
den, van de wederpartij onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te 
verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht. 

 
Art. 10.   Ontbinding en kosten 
 
❖ Indien wederpartij één of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene 

voorwaarden niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt alsmede (maar niet uitsluitend) in geval van haar 
faillissement of surseance van betaling of een verzoek daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf, intrekking 
van de vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van 
de overeenkomst, overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de wederpartij, 
is de vordering van De Commandeursmolen B.V. jegens de wederpartij ineens geheel opeisbaar en wordt de 
wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.  

❖ De Commandeursmolen B.V. heeft in de situaties als genoemd in voorgaand lid van dit artikel het recht om 
zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder rechterlijke tussenkomst, nakoming van alle tussen haar en 
wederpartij lopende overeenkomsten op te schorten dan wel de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, zonder dat De Commandeursmolen B.V. gehouden is tot betaling van enige vorm van schade-
vergoeding. Ieder beroep op overmacht geeft wederpartij jegens De Commandeursmolen B.V. hierbij prijs. 

❖ Alle buitengerechtelijke kosten die een gevolg zijn van enige toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de 
wederpartij in de nakoming van enige verbintenis voortvloeiende uit de overeenkomst tussen De 
Commandeursmolen B.V. en de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke 
kosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 
Art. 11. Geheimhouding van de overeenkomst 
 
❖ De wederpartij staat er voor in dat zij (waaronder ook haar medewerkers en haar hulppersonen worden 

gerekend) het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van De 
Commandeursmolen B.V. die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht, geheim houdt en niets 
daaromtrent openbaar maakt zonder schriftelijke toestemming van De Commandeursmolen B.V. 

❖ Onverminderd overige aan De Commandeursmolen B.V. toekomende rechten zal bij overtreding van het in het 
voorgaande lid gestelde wederpartij een direct opeisbare boete aan De Commandeursmolen B.V. verschuldigd 
zijn van € 25.000,- voor iedere overtreding alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding 
voortduurt. 

 
Art. 12.    Eigendomsvoorbehoud 
 
❖ Door De Commandeursmolen B.V. aan een wederpartij verkochte en afgeleverde goederen blijven in eigendom 

aan De Commandeursmolen B.V. toebehoren tot het moment dat door De Commandeursmolen B.V. van 
wederpartij volledige betaling van al hetgeen terzake van de desbetreffende afgeleverde goederen of eerder 
afgeleverde goederen verschuldigd is ontvangen. 

❖ Het is wederpartij niet toegestaan om enig pandrecht of ander recht te vestigen op door De 
Commandeursmolen B.V. verkochte en afgeleverde goederen waarvan De Commandeursmolen B.V. het 
eigendom nog niet heeft verkregen. 

❖ Het is wederpartij toegestaan om door De Commandeursmolen B.V. verkochte en afgeleverde goederen 
waarvan wederpartij het eigendom nog niet heeft verkregen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te 
verkopen en/ of te vervreemden, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat wederpartij de vordering die hij/ 
zij uit hoofde van laatstgenoemde koop/ verkoop of vervreemding jegens een derde verkrijgt op eerste 
schriftelijk verzoek aan De Commandeursmolen B.V. zal verpanden. 

❖ Iedere wederpartij is verplicht om alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn ter bescherming van de 
goederen die nog in eigendom aan De Commandeursmolen B.V. toebehoren. Iedere wederpartij is verplicht om 
in geval van beslag de beslagleggende gerechtsdeurwaarder en in geval van faillissement de faillissements-
curator onverwijld van het eigendomsrecht van De Commandeursmolen B.V. op de hoogte te brengen. 

 
Art. 13.    Aansprakelijkheid 
 
❖ Wederpartij is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die De Commandeursmolen B.V. lijdt in 

verband met de overeenkomst. 
❖ Wederpartij is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt door werknemers of 

hulppersonen van wederpartij. 
❖ Wederpartij vrijwaart De Commandeursmolen B.V. tegen alle aanspraken van derden wegens schade en enig 

verband staande met de uitvoering van de overeenkomst. 
❖ Wederpartij draagt zorg voor een adequate verzekering die voldoende dekking geeft. 



 
Art. 14.    Overdracht rechten en verplichtingen 
 
❖ Wederpartij zal de nakoming van de overeenkomst of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en haar 

rechten en verplichtingen geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van De Commandeursmolen B.V. 

❖ Toestemming van De Commandeursmolen B.V., zoals hiervoor bedoeld, ontslaat wederpartij niet van haar 
verplichtingen uit de overeenkomst. 

 
Art. 15.    Kosten 
 
❖ Onverminderd de aan De Commandeursmolen B.V. verder toekomende rechten, komen alle daadwerkelijk 

gemaakte gerechtelijke kosten (waaronder begrepen het bedrag dat De Commandeursmolen B.V. verschuldigd 
wordt aan haar gemachtigde) alsmede de buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met een rente van 1% per 
maand, voor rekening van wederpartij, tenzij De Commandeursmolen B.V. aannemelijk maakt dat deze op een 
hoger bedrag moeten worden bepaald, worden de buitenrechtelijke kosten vastgesteld op 10 % van hetgeen 
wederpartij aan De Commandeursmolen B.V. verschuldigd is. 

 
Art. 16.    Conversiebepaling 
 
❖ Indien een bepaling van deze voorwaanden geheel of gedeeltelijk door de rechter vernietigd wordt en/ of nietig 

wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die voor zoveel mogelijk met 
behoud van de inhoud en strekking daarvan niet vernietigbaar/ nietig is. 

 
Art. 17.    Toepasselijk recht, geschillen 
 
❖ Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen wederpartij en De Commandeursmolen 

B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het op 11 april 1980 te Wenen 
gesloten VN Koopverdrag (CISG) Trb. 1981, 184 en 1986, 61. 

❖ Enkel de rechtbank te Maastricht en voor zaken waarvoor de beoordeling aan de kantonrechter is 
voorbehouden, de sector Kanton Locatie Maastricht, is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. 

❖ Voor alle bestellingen van, en leveringen aan, klanten met een maatschappelijke zetel en/of woonachting op het 
Belgische grondgebied geldt als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, 
dat de  Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I.  belast is met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd 
zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen 
worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74).  Het 
Belgisch recht is hier van toepassing. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en 
vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


