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11..00..  TTOOEEPPAASSSSEELLIIJJKKHHEEIIDD
1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is van
toepassing op alle overeenkomsten die met de "TradeCo
Holland" worden aangegaan. De algemene verkoop- en leve-
ringsvoorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn op
eventuele vervolgovereenkomsten en/of andere overeenkom-
sten en/of uitgebrachte offertes tussen "TradeCo Holland" en
de afnemer.
1.2. Het feit dat "TradeCo Holland" zich op enig moment niet
beroept op ongeacht welk lid van onderhavige Algemene voor-
waarden dan ook, betekent niet dat afstand wordt gedaan van
het recht om zich op een later tijdstip wel te beroepen op de
algemene voorwaarden.
1.3. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van
toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengeko-
men dat, met uitsluiting van deze voorwaarden, de algemene
voorwaarden van de afnemer van toepassing zijn.

22..00..  DDEEFFIINNIITTIIEESS
2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Overeenkomst: wilsovereenstemming tussen "TradeCo
Holland" en afnemer, waar wederzijds rechten en plichten ont-
staan;
- Afnemer: degene die zich tot afname van zaken van "TradeCo
Holland" heeft verplicht, evenals degene tot wie "TradeCo
Holland" een aanbod en/of offerte richt;
- Vaste prijslijst: een, gedurende een (1) kalenderjaar, geldende
prijsopgave van "TradeCo Holland" naar de afnemer;

33..00..  TTOOTTSSTTAANNDDKKOOMMIINNGG,,  WWIIJJZZIIGGIINNGG  VVAANN  DDEE  OOVVEERREEEENNKKOOMMSSTT
3.1. Een overeenkomst bindt: "TradeCo Holland" pas nadat
"TradeCo Holland" de opdracht van de afnemer heeft ontvan-
gen door middel van een ondertekende bestellijst, e-mail of fax.
3.2. Aanbiedingen, offertes, etc. van "TradeCo Holland" zijn
altijd geheel vrijblijvend. Een schriftelijke offerte is geldig voor
de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan geduren-
de een termijn van 30 dagen.
3.3. Een wijziging of aanvulling op de overeenkomst bindt:
"TradeCo Holland" eerst op het moment dat "TradeCo Holland"
deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft geaccepteerd
en bevestigd.
3.4. Bij annulering van een met "TradeCo Holland" gemaakte
overeenkomst, is: "TradeCo Holland" gerechtigd om de
gemaakte kosten en/of de nog te maken kosten aan de afne-
mer in rekening te brengen.

44..00..  PPRRIIJJZZEENN
4.1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeen-
gekomen geldt een prijs, die in de aanbieding is vermeld, of
tussen partijen via de vaste prijslijst is overeengekomen.
Overheidsheffingen, waaronder B.T.W., zijn al in de prijs inbe-
grepen indien aangegeven in de prijslijst.
4.2. Voor een door "TradeCo Holland" geoffreerde prijs (vaste
prijslijst) geldt het voorbehoud dat "TradeCo Holland" bevoegd
is de geoffreerde prijs (vaste prijslijst) te verhogen met de meer-
kosten die voor haar ontstaan doordat na de offerte (vaste prijs-
lijst) maar voor de totstandkoming van de overeenkomst, de
prijsbepalende elementen zoals officiële marktnoteringen van
de te leveren zaken of van de grondstoffen, inkoop-, transport-
en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen belastingen en
sociale premies, verzekeringspremies e.d., stijgen.
4.3. Kosten die voor "TradeCo Holland" ontstaan uit een ver-
plichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpak-
kingsmateriaal, kunnen door "TradeCo Holland" aan afnemer in
rekening worden gebracht.

55..00..  GGAARRAANNTTIIEESS
5.1. Alle door "TradeCo Holland" gedane mededelingen, advie-
zen en garanties betreffende de hoedanigheid en/of toepas-
sing van de verkochte zaken zijn slechts bindend indien zij
schriftelijk zijn gedaan. Monsters of afbeeldingen op folders, in
catalogi, advertenties en dergelijke beogen slechts een indruk
van het artikel te geven en zijn niet bindend voor "TradeCo
Holland".

66..00..  LLEEVVEERRIINNGG
6.1. Als leveringstermijn geldt maximaal zeven (7) werkdagen
vanaf de datum vermeld op de door "TradeCo Holland" (beves-
tigde) ontvangen bestelling (bestellijst). Deze leveringstermij-
nen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, doch zijn
streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengeko-
men. Vanaf deze leveringsdatum is het risico van de af te leve-

ren zaken voor de afnemer.
6.2. "TradeCo Holland" is gerechtigd om deelleveringen uit te
voeren en is eveneens gerechtigd deze deelleveringen apart te
factureren door middel van een deelfactuur. Het is de afnemer
niet toegestaan betalingsverplichtingen op te schorten indien
"TradeCo Holland" besluit over te gaan tot het verrichten van
deelleveringen.
6.3. "TradeCo Holland" heeft het recht om levering(en) op te
schorten, indien de afnemer zijn verplichtingen tegenover
"TradeCo Holland" ongeacht om welke reden dan ook en uit
hoofde van welke overeenkomst dan ook niet is nagekomen.
6.4 Verzendkosten worden ten alle tijden in rekening gebracht.

77..00..  BBEETTAALLIINNGG
7.1. Betaling dient te geschieden in overeenstemming met de
betalingsconditie zoals die staan vermeld op de door "TradeCo
Holland" opgestelde en verzonden bestellijst en factuur en die-
nen te worden voldaan binnen de overeengekomen vervalter-
mijn.
7.2. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat voor een
betreffende levering een (extra) langere betalingstermijn dan
de standaard betalingstermijn van 14 dagen zal worden gehan-
teerd, dan is de vordering zonder enige ingebrekestelling op de
vervaldatum direct, volledig en netto (zonder aftrek van beta-
lingskorting) opeisbaar. Bij verzuim, zal vanaf dat moment aan
de afnemer vertragingsrente (zie 7.4) in rekening worden
gebracht.
7.3. De afnemer is niet gerechtigd vorderingen die hij op
"TradeCo Holland" heeft of meent te hebben, te verrekenen
met hetgeen hij aan "TradeCo Holland" verschuldigd is, tenzij
verrekening uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
7.4. Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde vordering is
afnemer, door het enkele overschrijden van de voor betaling
geldende termijn, vanaf het overschrijden van die termijn tot
de dag van volledige betaling over het verschuldigde maar niet
betaalde deel van de vordering een rente verschuldigd die
gelijk is aan de wettelijke rente plus twee (2) procent. "TradeCo
Holland" is gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen
uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling
van het verschuldigde is ontvangen. Vindt volledige betaling
van het verschuldigde ook niet plaats binnen een door
"TradeCo Holland" bestelde nadere termijn dan is: "TradeCo
Holland" bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, een en ander onverminderd eventuele andere rech-
ten van "TradeCo Holland", waaronder in het bijzonder zijn
recht op schadevergoeding.
7.5. Alle gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten die
"TradeCo Holland" maakt in verband met enig tekortschieten
van afnemer in nakoming van zijn verplichtingen, komen
geheel voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke
incassokosten worden berekend conform het tarief van
Nederlandse vereniging van incassobureaus en bedragen mini-
maal € 30,00.
7.6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de beta-
ling door of vanwege de afnemer steeds strekken ter afdoening
van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de
facturen die het langste openstaan (Art.6:44 BW).
7.7. In het geval ten laste van afnemer beslag wordt gelegd,
hem surseance van betaling wordt verleend of hij in staat van
faillissement wordt verklaard, of in het geval dat de afnemer
zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt,
wordt al wat afnemer aan"TradeCo Holland" verschuldigd is
direct en ten volle opeisbaar.

88..00..  RREECCLLAAMMEESS
8.1. De afnemer dient zelf de geleverde zaak te controleren:
- onmiddellijk bij ontvangst op beschadiging en aantallen aan
de hand van de vrachtbrief;
- eventuele beschadigingen en afwijkingen direct op vracht-
brief vermelden;
- afwijkingen te controleren aan de hand van de afleveringsbon
dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden
gemeld.
Indien er geen vermelding op de vrachtbrief van beschadiging
of aantallen en afwijkingen is opgenomen, dan behoudt:
"TradeCo Holland" het recht nadien ingekomen reclames niet in
behandeling te nemen.
8.2. Ingeval van niet zichtbare gebreken (kwaliteit) dienen de
klachten schriftelijk gemeld te worden binnen bekwame tijd, in
ieder geval binnen 5 werkdagen, nadat de afnemer deze heeft
geconstateerd of redelijkerwijze had behoren en kunnen con-
stateren. 
8.3. Klachten over facturen dienen binnen vijf (5) werkdagen na
factuurdatum schriftelijk bij "TradeCo Holland" te zijn gemeld.
Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van de
afnemer niet op.
8.4. Aanspraak op vervanging bestaat uitsluitend bij inlevering
van de defecte zaak, met kopie factuur van het verkochte en
een duidelijke, schriftelijke klachtomschrijving.
8.5. De afnemer kan geen aanspraak maken op enige vergoe-
ding indien zij zonder schriftelijke toestemming van "TradeCo
Holland" tot terugzending van de zaken waarover wordt
geklaagd, overgaat.

99..00  EEIIGGEENNDDOOMMSSVVOOOORRBBEEHHOOUUDD
9.1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op de afnemer
niet eerder over dan nadat de afnemer al wat hij uit hoofde van
of in verband met enige met "TradeCo Holland" gesloten over-

eenkomst tot het leveren van zaken, aan "TradeCo Holland" ver-
schuldigd is, ten volle heeft betaald.
9.2. Over zaken, waarvan de eigendom nog bij "TradeCo
Holland" berust, mag afnemer niet anders beschikken dan past
in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder
valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van
zekerheid aan derden.
9.3. Wanneer afnemer enige verplichting uit hoofde van of in
verband met enige met "TradeCo Holland" gesloten overeen-
komst tot leveren van zaken niet ten volle nakomt, is: "TradeCo
Holland" gerechtigd hem nog in eigendom toebehorende
zaken eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige
vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle
gewenst medewerking te verlenen en machtigt: "TradeCo
Holland" onherroepelijk om daartoe de bij of voor afnemer in
gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Alle kosten van
terugnemen zijn voor rekening van afnemer.
9.4. Bij het toepassen van het eigendomsvoorbehoud door
"TradeCo Holland" is de afnemer gerechtigd betaling te verlan-
gen voor de waarde die aan de zaken in redelijkheid kan wor-
den toegekend, verminderd met de op de terugneming geval-
len kosten.

1100..00..  OOVVEERRGGAANNGG  VVAANN  RRIISSIICCOO
10.1. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren
zaken komt en blijft voor risico van afnemer vanaf het moment
van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien
"TradeCo Holland" zaken ter aflevering aan afnemer aanbiedt
maar afnemer die zaken, om niet aan "TradeCo Holland" toe te
rekenen redenen, niet afneemt, komt en blijft schade aan of
geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment
van aanbieding eveneens voor rekening van afnemer.

1111..00..  OONNTTBBIINNDDIINNGG,,  OOVVEERRMMAACCHHTT  EENN  BBEEVVRRIIJJDDIINNGG
11.1. Indien de afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan
zijn verplichtingen, welke voor hem uit de overeenkomst voort-
vloeit voldoet, evenals in geval van faillissement, surséance van
betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van de afnemer, is: "TradeCo Holland" te hare keuze
gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd de haar verder toekomende rechten, de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de ver-
dere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, Voorts
worden alle vorderingen van "TradeCo Holland" op de afnemer
in dat geval direct en netto opeisbaar.
11.2. Indien de "TradeCo Holland" tekortschiet in de nakoming
van een verplichting tegenover afnemer kan dat tekortschieten
niet aan "TradeCo Holland" worden toegerekend, indien het
tekortschieten het gevolg is van een voor "TradeCo Holland"
ongewone of niet voorziene omstandigheid. Als een zodanige
omstandigheid geldt in ieder geval oorlog of een daarop gelij-
kende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explo-
sie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de
energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van per-
soneel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokka-
de, boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen,
overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-, productie-
of leveringsverboden, niet of niet-tijdig presteren van een door
"TradeCo Holland" bij de uitvoering betrokken derde, waaron-
der een toeleverancier.
11.3. "TradeCo Holland" bericht de afnemer per omgaande
indien zich een geval van overmacht voordoet.
11.4. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten
geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeen-
komst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan nadat de overmachtsituatie één (1) maand heeft voort-
geduurd, zonder dat partijen over en waar tot enigerlei schade-
vergoeding zullen zijn gehouden.

1122..00..  AAAANNSSPPRRAAKKEELLIIJJKKHHEEIIDD  VVOOOORR  SSCCHHAADDEE
12.1. "TradeCo Holland" is slechts aansprakelijk voor de schade
die aan haar opzettelijk of grove schuld is te wijten.
12.2. "TradeCo Holland" is geen geval gehouden tot vergoeding
van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waar-
voor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan
verhalen. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de
schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprake-
lijkheid beperkt tot éénmaal de netto-factuurwaarde van de
desbetreffende levering, doch in ieder geval tot maximaal €

1.000,00. Indien meerdere schades het gevolg zijn van dezelfde
oorzaak of dezelfde groep oorzaken, geldt eveneens het
bovenstaand met dien verstande dat "TradeCo Holland"'s tota-
le aansprakelijkheid ten opzichte van de betrokken afnemer is
beperkt tot € 5.000,00, welke bedrag pro-rata wordt uitge-
keerd.
12.3. Een schade dient met bekwame spoed doch in ieder geval
binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan "TradeCo
Holland" te worden gemeld. Aan "TradeCo Holland" dient alle
medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek
zijnerzijds naar aard, omvang en oorzaak van de schade, een en
ander of straffe van verval van het recht op schadevergoeding.

1133..00..  UUIITTLLEEGG
13.1. De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden
tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voor-
waarden niet aan.
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