
ARTIKEL 1 DEFINITIES 

1. Gebruiker: Mestebeld Trucks B.V. en aan haar gelieerde werkmaatschappijen, 
alsmede haar eventuele rechtsopvolgers. 

2. Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze 
aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die 

aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan 

en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n). 

3. Producten: alle producten, zaken en/of onderdelen etc. die met toepassing van deze 
algemene voorwaarden aan Wederpartij worden geleverd. 

 
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

overeenkomsten, alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door 
en overige diensten met betrekking tot de Producten als aangeboden door Gebruiker. 

2. Afwijking van de algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden 
overeengekomen. 

3. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden 

onverbindend blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverkort van kracht. 

4. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Wederpartij en ons gesloten overeenkomst en 
deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 

5. Als niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt afgedwongen betekent 
dat geenszins het recht is prijsgegeven om in andere gevallen de stipte naleving van 

de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

6. De toepasselijkheid van enige vorm van algemene voorwaarden van Wederpartij wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
ARTIKEL 3 TOT STAND KOMEN OVEREENKOMSTEN 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Indien een aanvaarding door Wederpartij 

van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van Wederpartij en als een 
verwerping van het gehele aanbod. 

2. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Gebruiker 
opgegeven prijzen af fabriek te Lemelerveld. Afleveringskosten en kosten voor 

verzending zijn niet in de prijs inbegrepen. 

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van een schriftelijke 
aanvaarding van enig aanbod, binnen de daarvoor gestelde termijn, danwel, indien 

Wederpartij een aanbod doet, op het moment dat Gebruiker aanvaarding van het 
aanbod schriftelijk bevestigt. 

4. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken zijn alleen dan bindend indien 
deze aan Wederpartij schriftelijk worden bevestigd.  

5. De opgegeven prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en overige op de 

verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten 
en/of lasten van derden. Valutaschommelingen zijn voor rekening en risico van 

Wederpartij 
6. Indien Gebruiker voor verzending van de verkochte zaken zorg draagt, brengt 

Gebruiker steeds de transport- en verpakkingskosten bij Wederpartij afzonderlijk in 

rekening. 
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker nimmer tot het verrichten van een 

gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
8. Levertijden zijn indicatief en overschrijding daarvan levert nimmer een tekortkoming 

van Gebruiker op. De wederpartij kan nooit aanspraak maken op schadevergoeding of 
ontbinding van de overeenkomst. 

9. De wederpartij is gehouden de leveringen op het vastgestelde afleveringstijdstip in 

ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten 
(waaronder leverings-, opslag-, verzekerings- en stallingkosten) en schade, bij 

Wederpartij in rekening zullen worden gebracht. 



10. Na levering zijn de Producten voor rekening en risico van Wederpartij. 

11. De eigendom van de Producten gaat pas over op Wederpartij nadat deze aan al haar 
verplichtingen, van welke aard dan ook, jegens Gebruiker heeft voldaan. 

12. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen. 
13. De wederpartij is te allen tijde verplicht aan Gebruiker alle identiteitsgegevens van 

Wederpartij (rechtspersoon) zoals vestigings- en kantooradres, oprichtingsakten, 

inschrijving in registers en alle gegevens met betrekking tot en identiteitsbewijzen van 
de natuurlijke perso(o)n(en) die (uiteindelijk) belanghebbende bij Wederpartij 

(rechtspersoon) is/zijn dan wel daarin de feitelijke zeggenschap heeft/hebben aan 
Gebruiker te verstrekken dan wel enig ander bewijsstuk of gegeven aan Gebruiker te 

verstrekken dat Gebruiker ingevolge de vigerende regelgeving verplicht is van haar 
wederpartij in de administratie van Gebruiker op te nemen. 

 

ARTIKEL 4 BETALING 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling voorafgaand aan 

levering. Verrekening met vorderingen die Wederpartij stelt te hebben, is niet 
toegestaan. 

2. Bij niet-tijdige is een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een 

maand te berekenen over de hoofdsom. De buitengerechtelijke incassokosten worden 
gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--. 

3. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en 
vervolgens op de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs 

al vermeldt Wederpartij dat de betaling op een andere vordering ziet.  
4. Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de 

betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen. 

5. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door 
Wederpartij verschuldigde bedrag. 

  
ARTIKEL 5 OPSCHORTING EN RETENTIERECHT 

1. Gebruiker is bevoegd uitvoering van enige overeenkomst op te schorten indien 

Wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet dan wel indien goede grond bestaat te 
veronderstellen dat Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 

2. Gebruiker heeft het recht van retentie op alle zaken van Wederpartij die zij onder zich 
heeft, indien Wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de 

overeenkomst, of andere met Wederpartij gesloten overeenkomsten niet nakomt. 

3. De wederpartij is aansprakelijk voor kosten van bewaring van de zaken die onder het 
retentierecht vallen. 

4. De wederpartij is niet gerechtigd om welke reden dan ook zijn verplichtingen op te 
schorten of anderszins te staken of te beperken. De wederpartij is tevens niet bevoegd 

eventuele vordering die zij meent te hebben te verrekenen met vorderingen die wij op 
Wederpartij hebben. 

5. Gebruiker heeft het recht de bedragen die zij aan Wederpartij verschuldigd zijn te 

verrekenen met de bedragen die Gebruiker van Wederpartij te vorderen hebben, uit 
elken hoofde.  

 
ARTIKEL 6 ONTBINDING 

1. Indien Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig, voldoet aan enige verplichting op 

grond van de gesloten overeenkomst, is Gebruiker gerechtigd zonder ingebrekestelling 
en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden. 
2. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De 

wederpartij is aansprakelijk voor de geleden schade, in ieder geval bestaande uit rente 
en winstderving. 

3. Behoudens voorzover deze algemene voorwaarden daarin voorzien, doet Wederpartij 

afstand van het recht de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. 
 

ARTIKEL 7 OVERMACHT 



1. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhinderd is 

Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit Wederpartij enige 
aanspraak op schadevergoeding geeft. 

2. Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van Gebruiker 
ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als 

dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: 

a. indien de productie cq toelevering van een bepaalde zaak wordt gestaakt; 
b. verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem 

ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, 
waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, 

internationale sancties of exportbeperkingen, brand, diefstal en ander 
ernstige storingen in ons bedrijf of bij de leverancier. 

   

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID 
1. Behoudens overeengekomen garantie is Gebruiker niet aansprakelijk voor welke 

schade dan ook, ongeacht of die vordering is gebaseerd op een met gesloten 
overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens opzet of bewuste 

roekeloosheid.  

2. Ingeval Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor schade, is deze aansprakelijkheid 
steeds beperkt tot directe schade. Nimmer is Gebruiker aansprakelijk voor 

gevolgschade, waaronder eventuele bedrijfsschade, stangnatie schade, derving van 
inkomsten etc. 

3. De maximale aansprakelijkheid is voorts steeds beperkt tot  het bedrag dat door 
Wederpartij voor de opdracht is betaald. 

4. Iedere aanspraak van Wederpartij tot vergoeding van schade en/of herstel van de 

tekortkoming en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan ook, vervalt uiterlijk 
een jaar na levering, installatie of voltooiing. 

5. De wederpartij is gehouden Gebruiker te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen 
ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde zaken na 

aflevering. 

  
ARTIKEL 9 RECLAMATIES 

1. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van geleverde zaken evenals ten aanzien van 
factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de Producten, 

respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk te zijn ingediend, onder 

nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Bij gebreke 
van een melding wordt Wederpartij geacht de geleverde zaken zonder enig 

voorbehoud te hebben goedgekeurd en aanvaard.  
2. Enig recht van reclamatie vervalt bij ingebruikname van de Producten. 

3. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat 
of afwerking, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren. 

4. De gereclameerde Producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer Gebruiker 

daarmee schriftelijk akkoord is. Retourkosten zijn voor rekeningen van Wederpartij. 
 

ARTIKEL 10 SANCTIECOMPLIANCE 
1. Wederpartij is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de Producten nimmer direct of 

indirect worden gebruikt, doorverkocht of doorgeleverd in strijd met de EU of VS 

sanctiewet- en regelgeving of exportcontrolewet- en regelgeving. 
2. Indien Wederpartij, ondanks haar verplichtingen onder dit Artikel, de Producten direct 

of indirect gebruikt, doorverkoopt of doorlevert in strijd met de EU of VS sanctiewet- 
en regelgeving of exportcontrolewet- en regelgeving, zal zij volledig aansprakelijk zijn 

voor enige en alle schade die Gebruiker daardoor lijdt, waaronder mede begrepen de 
kosten van rechtsbijstand en reputatieschade.  

3. Indien Wederpartij Producten doorverkoopt of doorlevert, zal Wederpartij de 

verplichtingen uit dit Artikel tevens opleggen aan die derde partij. 
4. Indien Gebruiker op enig moment concrete aanwijzingen heeft of ontvangt dat 

Wederpartij in het kader van de aan- of verkoop van de Producten in strijd handelt of 



heeft gehandeld met de EU of VS sanctiewet- en regelgeving of exportcontrolewet- en 

regelgeving, behoudt zij zich het recht voor de autoriteiten daarover in te lichten.  
 

ARTIKEL 11 ANTI-WITWAS COMPLIANCE 
1. Het is Wederpartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke 

toestemming van Gebruiker, enige vordering of betalingsverplichting uit hoofde van de 

overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, over te 
dragen aan derde partijen. 

2. Wederpartij zal ervoor in staan dat zij zelf rechtstreeks betaalt aan Gebruiker en zal 
geen derde partijen laten betalen aan Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke 

uitdrukkelijke toestemming. 
3. Indien Gebruiker op enig moment concrete aanwijzingen heeft of ontvangt dat 

Wederpartij in het kader van de aan- of verkoop van de Producten in strijd handelt of 

heeft gehandeld met anti-witwasregelgeving, behoudt zij zich het recht voor de 
autoriteiten daarover in te lichten. 

 
 

ARTIKEL 12 ANTI-CORRUPTIE COMPLIANCE 

1. Wederpartij is verplicht om ervoor zorg te dragen dat zij in verband met de aan- of 
verkoop van de Producten nimmer in strijd zal handelen met EU, UK of VS anti-

corruptiewet- en regelgeving.  
2. Indien Wederpartij, ondanks haar verplichtingen onder dit Artikel, in verband met de 

aan- of verkoop van de Producten in strijd handelt met EU, UK of VS anti-corruptiewet- 
en regelgeving zal zij volledig aansprakelijk zijn voor enige en alle schade die Gebruiker 

daardoor lijdt, waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand en 

reputatieschade.  
3. Indien Gebruiker op enig moment concrete aanwijzingen heeft of ontvangt dat 

Wederpartij in het kader van de aan- of verkoop van de Producten in strijd handelt of 
heeft gehandeld met EU, UK of VS anti-corruptiewet- en regelgeving, behoudt zij zich 

het recht voor de autoriteiten daarover in te lichten. 

 
ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

1. Op alle overeenkomsten, uit welke hoofde dan ook met ons aangegaan is Nederlands 
recht van toepassing. 

2. Alle geschillen worden met uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. 


