ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN STG
1.

Definities

7.

Klachten

7.1.

De Andere partij is gehouden de geleverde Producten, zodra deze door hem
zijn ontvangen, te controleren en vast te stellen of de Producten in orde zijn,
dan wel de werkzaamheden/diensten conform Overeenkomst zijn
uitgevoerd.
Eventuele klachten dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
Producten, schriftelijk bij STG te zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave
van feiten waarop de klacht(en) betrekking hebben.
Klachten wegens niet zichtbare gebreken moeten binnen één maand na de
vaststelling van het gestelde gebrek en ten laatste zes maanden na de
levering van de Producten per aangetekende brief aan STG ter kennis zijn
gebracht.
STG verbindt zich ertoe de gebrekkige Producten te vervangen, zonder dat
zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
Indien de Producten van derden (niet zijnde STG) worden geleverd, gelden
de garantiebepalingen van de betreffende derden.
Gebrekkige Producten kunnen slechts na toestemming van STG worden
geretourneerd.

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

STG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Scandinavian Tobacco Group Nederland B.V., statutair gevestigd te (5521
CB) Eersel, aan de Nieuwstraat 75-77, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17078625, alsmede aan voornoemde
vennootschap gelieerde ondernemingen.
Andere partij: de (rechts-)persoon aan wie STG de aanbieding of
opdrachtbevestiging heeft gericht, dan wel een overeenkomst heeft
gesloten.
Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) die tussen STG en de Andere
partij tot stand is gekomen.
Product(en): alle producten die aan de Andere partij worden verkocht
en/of geleverd, alsmede de werkzaamheden en diensten die STG voor de
Andere partij verricht.

2.

Toepasselijkheid

2.1.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere
algemene voorwaarden, van toepassing op alle Overeenkomsten tussen STG
en Andere partij, alsmede op alle nieuwe Overeenkomsten en verder alle
(rechts-)handelingen van STG met, voor of jegens de Andere partij.
Verwijzingen door de Andere partij naar de eigen algemene voorwaarden
gelden niet en voornoemde voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand
gewezen.
Afwijken van deze algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend middels
een schriftelijke verklaring die door STG is ondertekend.
Indien bepalingen in de orderbevestiging of Overeenkomst afwijken van de
algemene
verkoopvoorwaarden
prevaleert
de
orderbevestiging
of
Overeenkomst.

2.2.
2.3.
2.4.

3.

Totstandkoming Overeenkomst

3.1.
3.2.

Alle aanbiedingen van STG zijn vrijblijvend.
Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat STG ter zake een bestelling
een bevestiging heeft verstrekt, ondertekening van de Overeenkomst heeft
plaatsgevonden, dan wel op het moment dat door STG een begin is gemaakt
met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.

Levering en risico’s

4.1.

Levering geschiedt DDP (incoterms 2010) op de overeengekomen plaats van
levering.
De door STG meegedeelde leveringsdata zijn nimmer fatale termijnen tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Overschrijding van de levertijd verplicht STG nimmer tot het betalen van
enige schadevergoeding, noch geeft overschrijding van de levertijd de
Andere partij het recht de betaling, of andere verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst, op te schorten, dan wel de Overeenkomst
(gedeeltelijk) te ontbinden.
Indien vertraging in de levering van de Producten optreedt door aan de
Andere partij toe te rekenen oorzaken, is STG gerechtigd de producten op te
slaan voor rekening en risico van de Andere partij en betaling te verlangen
als had aflevering plaatsgevonden.
STG is gerechtigd de levering op te schorten tot de onder 4.4. gemaakte
kosten aan STG zijn voldaan.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
5.

De Prijs en betaling

5.1.
5.2.

De door STG opgegeven en/of overeengekomen prijzen luiden in Euro.
De kosten van verpakking, installatie, heffingen enz. komen ten laste van de
Andere partij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
STG behoudt zich het recht voor de prijzen, eventueel na uitbrengen van de
offerte, te wijzigen.
De facturen dienen binnen de gestelde betalingstermijn door de Andere
partij te worden betaald.
De vermelde betalingstermijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken
waarvan de Andere partij direct in verzuim is. Verrekening met vorderingen
die de Andere partij op STG stelt te hebben, is uitgesloten.
STG heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vorderen of op
andere wijze voor betaling zekerheid te eisen.
Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde betalingstermijn is een
contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke
handelsrente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor
een volle maand wordt gerekend, ingaande op de eerste dag na het
verstrijken van de betalingstermijn.
Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde betalingstermijn is de Andere
partij incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten
worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum
van € 100,-.
De Andere partij is niet gerechtigd op grond van beweerdelijke gebreken aan
een Product, en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn/haar
betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

6.

Eigendomsvoorbehoud

6.1.

De door STG geleverde en/of te leveren Producten blijven haar eigendom
totdat de Andere partij alle vorderingen van STG, uit welke hoofde dan
ook, heeft voldaan.
Indien de Andere partij in de nakoming van haar betalingsverplichting
jegens STG tekortschiet of indien gegronde vrees bestaat dat de Andere
partij in haar verplichtingen zal tekortschieten, is STG gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, zulks ter
beoordeling van STG.

6.2.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
8.

Ontbinding en opschorting

8.1.
Ingeval:
8.1.1.
de Andere partij in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere
verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt;
8.1.2.
aangaande de Andere partij surseance van betaling of faillissement
wordt aangevraagd / verleend / uitgesproken;
8.1.3.
de Andere partij ophoudt te bestaan;
8.1.4.
er bij de Andere partij omstandigheden voordoen, welke voor STG
een aanmerkelijke verzwaring van het risico met zich meebrengen
en/of de normale afwikkeling/afronding van de Overeenkomst
kunnen belemmeren, zulks ter beoordeling van STG;
heeft STG het recht om zonder ingebrekestelling of sommatie haar
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of enige andere
Overeenkomst met de Andere partij op te schorten, dan wel (gedeeltelijk) te
ontbinden, alles onverminderd de rechten die de wet aan STG toekent.
8.2.
Indien STG de Overeenkomst ingevolge artikel 8.1. opschort of ontbindt is
zij nimmer gehouden tot het vergoeden van enige vorm van schade.
9.

Overmacht

9.1.

Van overmacht is sprake als STG niet aan de op haar rustende
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kan voldoen door
omstandigheden die buiten de macht van STG zijn gelegen, bijvoorbeeld –
maar niet uitsluitend – het niet kunnen voldoen aan de op STG rustende
leveringsverplichting doordat leveranciers van STG niet hebben voldaan aan
de op hun rustende verplichtingen en het weigeren of intrekken van
benodigde vergunningen of licenties.
In geval van overmacht is STG gerechtigd haar verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten,
dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

9.2.

10.

Aansprakelijkheid

10.1. STG is nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de zijde van STG, dan wel één of meerdere
leidinggevenden.
10.2. Ingeval STG in tegenstelling tot artikel 10.1. aansprakelijk is voor enige
schade, reikt deze aansprakelijkheid niet verder dan directe schade aan
zaken of personen en strekt deze aansprakelijkheid nimmer uit tot eventuele
bedrijfsschade of (andere) gevolgschade, waaronder begrepen derving van
inkomsten.
10.3. Indien STG niettemin toch aansprakelijk wordt geacht, is de
aansprakelijkheid beperkt tot die schade die door de verzekeraar van STG,
op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
11.

Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom inzake de verworven of
geleverde Producten blijven exclusief eigendom van STG. De Andere partij
erkent dat STG rechthebbende is van de verschillende octrooien, de
knowhow, auteursrechten, handels- en domeinnamen, slogans, op haar
Producten aangebrachte labels, woord-, dienst- en beeldmerken, naburige
rechten en logo’s die STG gebruikt in verband met haar bedrijfsvoering,
Producten en service, of waarop STG aanspraak maakt (hierna te noemen:
de “IE-rechten”).
11.2. Het is de Andere partij niet toegestaan informatie en kennis van STG aan
derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming.
11.3. De andere partij is uitsluitend gerechtigd de Producten van STG te verkopen
met gebruikmaking van de merknamen, logo’s en slogans van STG. De
Andere partij zal aangebrachte coderingen en typeaanduidingen niet
verwijderen, dan wel verpakkingen wijzigen.
11.4. De Andere partij zal geen merken, handelsnamen of logo’s gebruiken of
deponeren die door de eindgebruiker zouden kunnen worden geassocieerd
met de IE-rechten van STG.
12.

Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Op alle Overeenkomsten waarop de algemene verkoopvoorwaarden van STG
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing.
12.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing,
evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van
roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
12.3. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en Overeenkomsten,
hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden
voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Nederland.

