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1. Algemeen; toepasselijkheid voorwaarden
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Metal Service Europe B.V. met afnemers sluit inzake de
verkoop en levering van goederen en diensten. Metal Service Europe
B.V. wordt hierna aangeduid met MSE. De door MSE te leveren “goederen” worden hierna aangeduid met “materialen”.
1.2 Algemene voorwaarden die door de afnemer van toepassing
worden verklaard zullen bij ontvangst van de mededeling hierover door
MSE uitdrukkelijk van de hand kunnen worden gewezen, ook als bij een
eerdere transactie de voorwaarden van afnemer wel van toepassing
waren.
Indien één of meer bijzondere voorwaarden door de afnemer zijn
bedongen, gelden die voorwaarden alleen als die door MSE bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk zijn geaccepteerd. Zij moeten voor
elke nieuwe overeenkomst opnieuw worden bedongen om gelding te
hebben.
2. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door MSE uitgebrachte offertes zijn in alle opzichten vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst of opdracht tot levering ontstaat eerst, nadat en
voor zover deze schriftelijk door MSE aan de afnemer is bevestigd.
3. Prijzen
3.1 De door MSE opgegeven prijzen – zoals vermeld in offertes,
opdrachtbevestigingen, prijslijsten of enige andere mededeling aan
afnemer - zijn gebaseerd op de bij MSE laatst bekende prijzen van
de fabrieken waar MSE de materialen inkoopt, op de directe kosten
van MSE en/of andere relevante aspecten welke bij de calculatie van
de betreffende prijzen een rol hebben gespeeld, zoals wisselkoersen,
toeslagen zoals op legeringen en schroot, loonkosten, de prijzen van
grondstoffen en de toepasselijke vrachttarieven. Mochten deze prijzen
zich na calculatie hebben gewijzigd, dan heeft MSE het recht om haar
verkoopprijzen hiermee in overeenstemming te brengen.
3.2 De door MSE opgegeven prijzen zijn inclusief de kosten van vervoer
tot aan het adres van. Indien wordt opgegeven “franco huis” dan wordt
daarmee bedoeld: DDU Incoterms 2000
3.3 De door MSE opgegeven prijzen zijn voorts exclusief de kosten van
verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 Verpakking en andere emballage wordt, indien vereist, tegen
kostprijs in rekening gebracht en niet door MSE teruggenomen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Betalingsvoorwaarden; opschorting betalingsverplichting
4.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. De kosten van het
betalingsverkeer zijn geheel voor rekening van de afnemer. De plaats
van betaling zal steeds zijn de plaats waar het kantoor van MSE is
gevestigd. Op het moment van het vaststellen van deze versie van de
algemene voorwaarden is dat Leerdam.
4.2 De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn met de betaling zonder
dat een sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, indien binnen de
in 4.1 bedoelde termijn geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden,
dan wel indien surséance van betaling, faillissement of schuldsanering
is aangevraagd of is uitgesproken.
4.3 In situaties bedoeld in 4.2 is de afnemer aan MSE tot de dag der
voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd over hetgeen
onbetaald is gebleven. Handelsrente is de rente van artikel 6:119 a
BW, waarvan de rentevoet volgens artikel 6:120 BW gelijk is aan de in
laatstgenoemd artikel bedoelde herﬁnancieringsrente, vastgesteld door
de Europese Centrale Bank en vermeerderd met zeven procent, een
en ander conform de Europese Richtlijn 2000/35 EG van 29 juni 2000
betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
4.4 Indien MSE in verband met niet-tijdige betaling maatregelen dient
te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief alle bui-

tengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan het inschakelen
door MSE van een advocaat, voor rekening van de afnemer. Voor deze
kosten zal een ﬁctief minimumbedrag aan afnemer in rekening kunnen
worden gebracht van 15% van de openstaande vordering. Indien de
kosten van afnemer meer bedragen dan deze 15% zijn door afnemer de
werkelijke kosten verschuldigd.
4.5 MSE is te allen tijde bevoegd vooruitbetaling te vragen of andere zekerheid van betaling, zoals een bankgarantie, dit ongeacht de
solvabiliteit van de afnemer. Na een verzoek om vooruitbetaling is de
verplichting van MSE om de order af te handelen opgeschort tot aan
deze (al of niet aanvullende) betalingscondities is voldaan. Ongeacht
deze opschorting blijft de verplichting van afnemer om de materialen
af te nemen en daartoe eerst aan de gestelde betalingscondities te
voldoen onverminderd van kracht. Indien afnemer na dertig dagen nog
niet aan deze betalingscondities heeft voldaan is hij in verzuim, met
alle gevolgen die deze voorwaarden en de wet aan het verzuim van een
schuldenaar verbinden.
4.6 De afnemer is in geen geval bevoegd zelf zijn betalingsverplichtingen jegens MSE op te schorten uit hoofde van een openstaande
vordering op MSE, daaronder begrepen een vordering tot vergoeding
van schade.
5. Leveringstermijnen
5.1 Ten aanzien van de levertijden geldt uitsluitend hetgeen schriftelijk
door MSE is bevestigd.
5.2 De opgegeven levertijden geven in alle gevallen slechts bij benadering aan wanneer levering kan worden verwacht. Bovendien geldt
voor deze levertijden een algemeen voorbehoud dat de benodigde
legeringen tijdig beschikbaar zijn. Zijn die niet beschikbaar, dan gelden
nieuwe levertijden conform de alsdan te verwachten nieuwe data van
beschikbaarheid.
5.3 MSE is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraging, tenzij zich het geval voordoet voorzien in art. 5.5.
5.4 Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij MSE door
de afnemer schriftelijk is aangemaand en alsdan aan de beide volgende
voorwaarden zal zijn voldaan: (a) MSE heeft niet binnen tien werkdagen schriftelijk bevestigd dat zeker is dat alsnog binnen een termijn
van drie maanden wordt geleverd en (b) MSE heeft zelf ook het recht
om op dezelfde grond – onzekere leveringsdatum - haar overeenkomst
met de fabrikant van de te leveren materialen geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
5.5 Ontbinding van de overeenkomst op de gronden voorzien in artikel
5.4 geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, behoudens voor
zover MSE zelf recht heeft op vergoeding van de schade en bedoelde
schadevergoeding ook daadwerkelijk door de fabrikant aan MSE wordt
uitbetaald. Bedoelde schadevergoeding zal alsdan door MSE met
afnemer gelijk worden gedeeld, zodat ook de schade die MSE in het
gegeven geval zelf lijdt wordt vergoed.
6. Levering van meer of minder
Bij levering van halffabricaten is MSE een tolerantie toegestaan in
gewicht of hoeveelheid van 10% ten opzichte van de maat, gewicht of
hoeveelheid vermeld in een offerte of orderbevestiging van MSE. Bij
meerlevering wordt (ook) het meerdere in rekening gebracht, bij minderlevering ontvangt de afnemer een korting ter grootte van hetgeen
minder is geleverd. Indien de meer- of minderlevering de tien procent
overschrijdt, vindt overleg plaats tussen partijen en met de fabrikant
over een passende oplossing.
7. Niet toerekenbare tekortkomingen en overmacht
7.1 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke onmogelijk maken dat de bestelde materialen in de bestelde kwaliteit worden
geleverd en het omstandigheden betreft die buiten de sfeer liggen
waarop door MSE een beslissende invloed kan worden uitgeoefend,
dan zullen deze omstandigheden niet aan MSE worden toegerekend,
ook als het geen overmacht betreft in de zin van art. 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is bijvoorbeeld het geval als de fabrikant bij wie de
door afnemer bestelde materialen door MSE in order zijn gegeven zelf
met de tijdige levering in de bestelde kwaliteit in gebreke blijft en voorts
bij omstandigheden zoals ziekte onder het personeel, bedrijfsstoornis,
staking en uitsluiting, oorlogsomstandigheden, overheidsmaatregelen
(waaronder begrepen ingrijpende valutamaatregelen en import / exportverboden), transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen of materiaal alsmede energieproblemen, ongeacht bij wie deze omstandigheden
zich voordoen (bij MSE, de fabrikant of enige andere tussenschakel in
de leveringsketen).
7.2 MSE heeft, indien zich één van de hiervoor bedoelde omstandigheden voordoet, het recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat bedoelde omstan-

digheden ophouden te bestaan. In plaats daarvan of naderhand zal
MSE echter ook, mits binnen 90 dagen nadat het met het bestaan van
bedoelde omstandigheden bekend is geworden, schriftelijk aan de afnemer kunnen mededelen dat MSE de order wenst te annuleren of dat
deel van de order dat door bedoelde omstandigheden tot dat moment
onuitvoerbaar is gebleven.
7.3 Na de mededeling voorzien in art. 7.2 eindigt de overeenkomst
zonder dat er enige aansprakelijkheid op MSE rust inzake schadevergoeding.
8. Eigendomsvoorbehoud; bezitloos pandrecht
8.1 MSE behoudt het eigendomsrecht van de afgeleverde materialen,
totdat volledige betaling is ontvangen van (a) de facturen voor deze
materialen, (b) alle voorafgaande en toekomstige facturen die op enige
moment openstaan met betrekking tot de levering van materialen door
MSE aan afnemer verricht en (c) alle vorderingen van MSE zijn voldaan
wegens het tekortschieten door afnemer in de afname van materialen,
waaronder de verschuldigde handelsrente als hiervoor bedoeld in art.
4.3 en de verschuldigde kosten als hiervoor bedoeld in art. 4.4 (advocaatkosten e.d.) en ook alle overige kosten zijn voldaan welke verschuldigd zijn op basis van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

na te gaan of het geleverde als zodanig aan de overeenkomst beantwoordt.
10.2 Indien de afnemer bij het hiervoor bedoelde onderzoek gebreken
of tekortkomingen constateert of anderszins constateert dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de afnemer
dergelijke klachten uiterlijk binnen vijf werkdagen na het onderzoek
schriftelijk aan MSE te melden. Emailberichten inzake dergelijke klachten zijn alleen geldig indien gevolgd door een brief ter bevestiging.
10.3 Bij afwezigheid van een klacht binnen de gestelde termijn worden
de afgeleverde materialen geacht zonder gebreken of tekortkomingen
door afnemer te zijn ontvangen en te beantwoorden aan de overeenkomst.
10.4 De verplichting van MSE om materialen te leveren zonder gebreken en tekortkomingen en die ook overigens beantwoorden aan de
overeenkomst is beperkt tot de verplichting die de fabrikant van deze
materialen ter zake heeft jegens MSE. MSE zal bij klachten van de afnemer deze terstond doorzenden aan de fabrikant en alle rechten die MSE
jegens de fabrikant heeft in overleg met de afnemer naar beste kunnen
uitoefenen. Voor zover MSE geen rechten tegenover de fabrikant geldend kan maken, heeft de afnemer ook geen rechten tegenover MSE.

8.2 De overdracht van de eigendom van materialen die vanwege
het bepaalde in art. 8.1 nog niet eerder heeft plaats gevonden, vindt
derhalve niet eerder plaats dan op het moment dat afnemer niets meer
te betalen heeft uit hoofde van de met MSE gesloten overeenkomsten
inzake de levering van materialen, een en ander conform het bepaalde
in art. 3: 92 van het Burgerlijk Wetboek.

10.5 Enig onderzoek van MSE of doorzending door MSE van een niet
tijdig ontvangen klacht worden door MSE gedaan, zonder dat MSE
geacht mag worden afstand te hebben gedaan van de aanspraak dat
de betreffende materialen – bij afwezigheid van een tijdige klacht – zijn
geaccepteerd conform het hiervoor bepaalde in art. 10.3.

8.3 MSE heeft bij een serieus verzuim om één of meer facturen van
MSE te voldoen, het recht om een toereikende hoeveelheid materialen,
waarop het eigendomsrecht van MSE is blijven rusten, terug te nemen
en daartoe het bedrijfsterrein van afnemer te doen betreden na mededeling dat het betreffende recht wordt uitgeoefend.

10.6 Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijven zijn verplichtingen
tot betaling onverkort
gelden. Facturen die de afnemer reeds van MSE heeft ontvangen of
nog ontvangt, zijn en blijven opeisbaar onder de werking van artikel 4.6
van deze voorwaarden.

8.4 De verwerking van geleverde materialen door de afnemer gebeurt
op eigen risico. In het geval MSE haar eigendomsrechten, als hiervoor
bedoeld, wenst uit te oefenen, is de afnemer zonodig verplicht op eerste verzoek van MSE mee te werken aan het zo veel mogelijk ongedaan
maken van de vermenging van de verwerkte materialen, waarvan MSE
de eigendom terugvordert.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Onverminderd het recht van MSE om zich op basis van art. 10.4 en/
of andere artikelen van deze
voorwaarden op het standpunt te stellen dat uitsluitend de fabrikant
van de betreffende materialen, de vervoerder of een andere betrokken partij kan worden aangesproken, via MSE of rechtstreeks, is MSE
voor schade alleen aansprakelijk tot een maximum van 50% van het
factuurbedrag dat de afnemer door MSE in rekening is gebracht voor
de materialen welke met tekortkomingen of vertraagd zijn geleverd of
anderszins niet beantwoorden aan de overeenkomst.

8.5 De afnemer wordt geacht bij het sluiten van een overeenkomst
met MSE ter zake de levering van materialen aan MSE een bezitloos
pandrecht te hebben verleend op alle toekomstige goederen van de
afnemer, waarin de door MSE geleverde materialen zullen zijn verwerkt.
MSE behoudt ter zake dit bezitloos pand te allen tijd het recht om een
document waarin de order tot levering van de betreffende materialen
vastligt, samen met een exemplaar van deze voorwaarden, te laten registreren bij de afdeling successie en registratie van de belastingdienst
en desgewenst van de afnemer te vorderen dat hij daartoe bedoeld
document en deze pagina van de Algemene Voorwaarden ondertekent
als blijk van diens instemming met deze verpanding, een en ander om
de betreffende pandrechten op toekomstige goederen – waarvan het
eigendomsrecht door vermenging verloren is gegaan - deﬁnitief te vestigen conform de artikelen 3:98 j° 3: 97 j° 3:237 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek.
9. Overgang van het risico
9.1 Het risico van de materialen rust op de afnemer vanaf het moment
dat deze de fabriek,
waar zij gemaakt zijn, verlaten hebben om naar de afnemer te worden
vervoerd. Dit geldt ongeacht wie de kosten van vervoer en/of verzekering betaalt en dus ook in het geval bedoelde kosten voor rekening
komen van MSE
9.2 Indien de materialen gereed staan voor vervoer en dit vervoer wordt
vertraagd door
omstandigheden waarvoor MSE conform artikel 7.1 van deze voorwaarden niet hoeft in te staan, dan gaat het risico ter zake de gereed staande
materialen op afnemer over op het moment dat het gereed staan voor
verzending en de vertragende omstandigheid aan afnemer bekend zijn
gemaakt.
9.3 Schade ontstaan aan de materialen na het verlaten van de fabriek,
al of niet tijdens het vervoer, worden door MSE niet vergoed, ongeacht
van welke aard de schade is (verlies, verwisseling, beschadiging enz.).
De vervoerder of een anderszins betrokken partij, schuldig aan het
ontstaan van deze schade, of de verzekeraar van het vervoer zijn met
uitsluiting van MSE de enige partijen die door de afnemer op schadevergoeding kunnen worden aangesproken.
10 Onderzoeksplicht afnemer; klachtvoorschriften; koopconformiteit
10.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aﬂevering of zo spoedig
mogelijk daarna en uiterlijk binnen tien werkdagen te (laten) onderzoeken op gebreken en tekortkomingen, waarbij de afnemer ook dient

11.2 Onverminderd de beperkingen die in deze voorwaarden reeds zijn
vastgelegd ten aanzien van het recht van de afnemer om de overeenkomst met MSE te ontbinden op de voet van art. 6:265 van het
Burgerlijk Wetboek, zal een eventuele terugbetaling aan de afnemer
vanwege de ontbinding van de met MSE gesloten overeenkomst, door
MSE gedaan worden met uitsluiting van elke andere betaling. Aldus is
ontbinding van de overeenkomst met aanvullende schadevergoeding
uitgesloten.
11.3 Onverminderd de beperking van art. 11.1 zal elke mogelijke aansprakelijkheid van MSE voor schade beperkt zijn tot vergoeding van
directe schade, waartoe met name behoren de kosten van vervanging
van de met tekortkomingen geleverde materialen en de kosten bedoeld
in artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. MSE is niet aansprakelijk
voor enige gevolgschade, waaronder bedrijfsverliezen, gederfde winst
of enig ander negatief gevolg van de niet- levering of een tekortkoming
ter zake de levering of ander rechtsfeit op grond waarvan de geleverde
materialen niet beantwoorden aan de overeenkomst.
12 Toepasselijk recht; bevoegde rechter; overige slotbepalingen
12.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 De rechtbank Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van geschillen die tussen MSE en de afnemer ontstaan uit overeenkomsten die onder deze voorwaarden zijn gesloten. In het geval MSE er
niettemin voor heeft gekozen een geschil aanhangig te maken voor de
rechtbank van de plaats en het land waar de afnemer is gevestigd, dan
is die rechtbank eveneens bevoegd ten aanzien van dit geschil kennis te
nemen.
12.3 Mocht een bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomsten die onder deze voorwaarden zijn gesloten niet rechtsgeldig zijn of
worden, dan zal daaraan geen invloed worden toegekend op de overige
bepalingen of overeenkomsten.
12.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere
dan de Nederlandse taal, dan zal de Nederlandse tekst bij eventuele
verschillen steeds beslissend zijn.

