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1.  Toepasselijkheid 
1.1. Op alle offerte-aanvragen, opdrachten, bestellingen (hierna tezamen "orders") van Heuvelman Staalhandel B.V. (hierna: "Heuvelman") 

alsmede alle overeenkomsten tussen Heuvelman en de Leverancier zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. 
1.2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de Leverancier slechts een beroep worden gedaan indien 

en voor zover deze door Heuvelman uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
1.3. De Leverancier met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze 

voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Heuvelman. 
 
2.  Totstandkoming/afwijkingen 
2.1. Orders alsmede wijzigingen daarvan zijn voor Heuvelman niet bindend zolang daaruit geen overeenkomst tot stand is gekomen 

overeenkomstig artikel 2.2. van deze voorwaarden. 
2.2. De schriftelijke bevestiging van de order door Heuvelman geldt als volledige en juiste inhoud van de overeenkomst, die geacht moet 

worden op het moment dat die schriftelijke bevestiging is verzonden tot stand te zijn gekomen. 
2.3. Heuvelman is gerechtigd de door haar geplaatste orders na totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen, mits zij haar wens 

daartoe binnen redelijke termijn na de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de Leverancier kenbaar maakt. 
 
3.  Prijs en betaling 
3.1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en kan niet tussentijds worden verhoogd.  
3.2. De betalingsverplichting wordt opgeschort, indien Heuvelman voordien bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoering van de 

overeenkomst door de Leverancier. 
3.3. Heuvelman heeft het recht om bij elke betaling het door haar aan de Leverancier verschuldigde bedrag te verrekenen met alle op dat 

moment openstaande vorderingen van Heuvelman op de Leverancier. Het is de Leverancier niet toegestaan enige schuld aan 
Heuvelman te verrekenen met enige vordering op Heuvelman. 

3.4. Betaling kan niet worden opgevat als enige erkenning door Heuvelman van de deugdelijkheid van de goederen in de staat waarin ze 
zijn geleverd en ontslaat de Leverancier niet van enige aansprakelijkheid terzake. 

3.5. Betaling bevrijdt Heuvelman van elke verplichting voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst en kan door de Leverancier niet 
worden aangemerkt als betaling van enige andere door de Leverancier gepretendeerde vordering op Heuvelman. 

 
4.  Levering; levertijd en uitvoering 
4.1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering overeenkomstig de door Heuvelman gegeven instrukties op de plaats of 

plaatsen, die in de order of overeenkomst staan vermeld of op de plaats of plaatsen, die door Heuvelman schriftelijk aan de Leverancier 
zijn medegedeeld. Indien een leveringswijze is overeengekomen waarvan een regeling is opgenomen in de meest recente Incoterms, is 
de Engelse tekst van die regeling van toepassing.  

4.2. De overeengekomen leverdatum is fataal. Bij overschrijding daarvan is de Leverancier terstond en zonder dat enige ingebrekestelling is 
vereist in verzuim. 

 
5.  Inlading, vervoer en verzekering 
5.1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade aan de goederen, veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking, dan 

wel beschadiging en/of vernieling van de verpakking. 
5.2. De Leverancier is gehouden eventuele emballage van de goederen op eerste verzoek van Heuvelman terstond terug te nemen onder 

restitutie van de door de Leverancier voor deze emballage in rekening gebrachte kosten. 
  Indien en voorzover de Leverancier zijn verplichting tot terugname van de emballage niet nakomt, is Heuvelman gerechtigd deze voor 

rekening van de Leverancier aan deze terug te zenden. 
 
6.  Risico- en eigendomsovergang 
6.1. De goederen zijn tot het moment dat de levering is voltooid voor rekening en risico van de Leverancier. 
6.2. De eigendom van de goederen gaat over op Heuvelman zodra deze op de door Heuvelman voor levering aangegeven plaats of 

plaatsen zijn afgeleverd. 
 
7.  Keuring  
7.1. Heuvelman is gerechtigd te allen tijde de goederen en alle daartoe behorende materialen alsmede de krachtens deze overeenkomst 

uitgevoerde werkzaamheden te (doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven ongeacht de plaats waar één en ander zich 
bevindt. De Leverancier is gehouden daaraan medewerking te verlenen en in het bijzonder daartoe de personen die Heuvelman voor de 
uitvoering daarvan heeft aangewezen op zijn terrein toe te laten. Voorts zal de Leverancier met het oog op deze inspectie, keuring of 
beproeving tijdig een werkschema aan Heuvelman voorleggen volgens welke de overeenkomst door de Leverancier zal worden uitge-
voerd. 

7.2. Inspectie, keuring, beproeving en/of afname door of vanwege Heuvelman leiden nooit tot enige erkenning van de deugdelijkheid van de 
te leveren goederen door Heuvelman en ontheffen de Leverancier niet van enige aansprakelijkheid terzake. 

7.3. De Leverancier is verantwoordelijk voor tijdige en voldoende kennisname van ontwerp en/of specificaties van de goederen alsmede van 
de keuringsmethoden en aanvaardt daarvoor de volle verantwoordelijkheid, ook indien deze door Heuvelman zijn toegeleverd of voor-
geschreven. 
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8.  Garantie en aansprakelijkheid 
8.1. De Leverancier garandeert dat alle geleverde goederen van juist ontwerp, constructie, uitvoering, materiaal, samenstelling en kwaliteit 

zijn, vrij van constructie-, fabricage- en materiaalfouten en in overeenstemming met de door Heuvelman aangegeven en gebruikte 
normen en specificaties, daaronder begrepen de overeengekomen hoeveelheid, alsmede geschikt zijn voor het doel waarvoor zij 
bestemd zijn, conform (overige) eventuele voorschriften van de overheid zijn en in overeenstemming zijn met de meest recente 
bepalingen van de Europese Normen voor Staal (EN 10025). 

8.2. Indien de overeenkomst een garantietermijn noemt, wordt gedoeld op een termijn waarbinnen de Leverancier in geval van 
ondeugdelijke levering kosteloos voor herstel van gebreken of herlevering, ter vrije keuze van Heuvelman, zal zorgdragen, ongeacht de 
oorzaak van het gebrek en onverminderd de aansprakelijkheid van de Leverancier na verloop van de garantietermijn, tenzij het gebrek 
in de levering aan Heuvelman is te wijten. 

8.3. Indien in de overeenkomst geen garantietermijn is opgenomen, dan geldt een garantietermijn van één jaar, eveneens onverminderd de 
aansprakelijkheid van de Leverancier na verloop van die termijn. 

8.4. Indien de goederen na levering volgens Heuvelman niet blijken te voldoen aan de overeengekomen vereisten in het bijzonder die 
genoemd in artikel 8.1., zal Heuvelman de goederen afkeuren en de Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk berichten en 
heeft zij het recht, ter haren vrije keuze, deze goederen aan de Leverancier te retourneren, dan wel de Leverancier binnen een 
bepaalde termijn te verplichten de goederen bij Heuvelman op te halen, waarbij ofwel haar betalingsverplichting terzake komt te verval-
len, ofwel de Leverancier verplicht is tot herlevering, dan wel de goederen onder zich te houden en te repareren, alles voor rekening en 
risico van de Leverancier. 

  De aldus door Heuvelman afgekeurde goederen blijven eigendom van de Leverancier, dan wel gaan vanaf het moment van verzending 
van het bericht van afkeuring terstond in eigendom op de Leverancier over en komen vanaf dat moment weer volledig voor zijn risico. 

8.5. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die voor Heuvelman het gevolg is van enige nalatigheid van de Leverancier in de 
nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede voor alle schade welke door de Leverancier, zijn werknemers, door hem 
ingeschakelde (rechts)personen en/of door hem geleverde of te leveren goederen wordt toegebracht aan personen en/of goederen van 
Heuvelman dan wel derden; de Leverancier zal Heuvelman te dier zake vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, waaronder die van 
werknemers van Heuvelman. 

8.6. De Leverancier vrijwaart Heuvelman tegen aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:185 - 6:193 Burgerlijk Wetboek voor schade als 
bedoeld in art. 6:190 Burgerlijk Wetboek ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek in de geleverde 
goederen.  

8.7. In het geval Heuvelman naar haar oordeel genoodzaakt zal zijn maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) schade als bedoeld 
in bovenstaande artikelen, is de Leverancier aansprakelijk voor alle kosten en schade die in verband met deze maatregelen worden 
gemaakt en geleden. 

8.8. De in bovengenoemde artikelen genoemde vrijwaring omvat tevens aanspraken ter zake van schade lager dan het in artikel 6:190 lid 1 
van het Burgerlijk Wetboek genoemde bedrag van EUR 500,- op grond van de in de Nederlandse wet geregelde onrechtmatige daad, 
wanprestatie en/of verborgen gebreken regeling. 

 
9.  Ontbinding 
9.1. Indien en voorzover de Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit of anderszins ver-

bandhoudende met de overeenkomst heeft Heuvelman de keuze: 
a.  ofwel de Leverancier de gelegenheid te geven om binnen een door haar gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; 
b.  ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ter vrije keuze van Heuvelman, door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat 

enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, waartoe zij eveneens gerechtigd is indien de Leverancier binnen de door Heuvelman 
onder a. gestelde termijn niet of niet behoorlijk nakomt, één en ander onverminderd het recht van Heuvelman ingevolge artikel 8 van 
deze voorwaarden, dan wel ingevolge de wet om volledige vergoeding van alle schade en kosten voortvloeiende uit het niet, niet tijdig 
dan wel gebrekkig nakomen door de Leverancier te vorderen. 

9.2. Heuvelman heeft voorts de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst is vereist, in geval van surséance van betaling of faillissement van de Leverancier, beslag op (een deel van) 
diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, stillegging of liquidatie van diens onderne-
ming dan wel enige omstandigheid die redelijke twijfel veroorzaakt bij Heuvelman omtrent de continuïteit in de nakoming door de 
Leverancier van diens verplichtingen jegens Heuvelman. Alsdan is de Leverancier volledig schadeplichtig overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 8.5. Heuvelman heeft de bevoegdheid het geleverde samen met de daartoe behorende en daarvoor bestemde materialen, te 
behouden dan wel daarvan afgifte te vorderen en te (doen) voltooien op kosten van de Leverancier. 

9.3. Heuvelman is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te worden in 
geval de overeenkomst met haar afnemer of opdrachtgever om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, beëindigd 
of geschorst.  

9.4. Wanneer de Leverancier door overmacht langer dan dertig dagen verhinderd is de overeenkomst na te komen is Heuvelman gerechtigd 
de overeenkomst zonder kosten geheel of voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling dan wel 
rechterlijke tussenkomst is vereist. Heuvelman is in dat geval gerechtigd het reeds geleverde deel van de goederen, inclusief alle 
daartoe behorende materialen, te behouden dan wel daarvan afgifte te vorderen en te (doen) voltooien op kosten van de Leverancier. 

 
10. Toepasselijk recht, taal en rechtsbevoegdheid  
10.1. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten, facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden 

geacht te zijn gemaakt en ingericht naar en te worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit, danwel 
anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Utrecht, tenzij Heuvelman ervoor kiest om tegen de Koper te procederen voor het bevoegde gerecht van diens woonplaats. 

10.2. Deze voorwaarden verschijnen zowel in de Nederlandse als in de Engelse en Duitse taal. Bij eventuele interpretatie-verschillen tussen 
deze versies is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen. 

10.3. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken ("CISG") is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.4.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. 
  


