
Algemene voorwaarden Baland International BV – 14 juni 2004 
 
De navolgende voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en van toepassing op 
elke verkoop en levering van goederen aan cliënten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden 
alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.  
 
Aanbiedingen 
Hoewel steeds getracht zal worden de opgegeven levertijd te handhaven, kan hiervoor door ons 
geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij jegens onze 
cliënten nimmer tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.  
Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief BTW. 
 
Betalingen 
Al onze facturen zijn betaalbaar: 

1. Binnen 8 dagen na factuurdatum met 1% korting, tenzij anders aangegeven. 
2. Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventueel 

aan onze cliënt toegezonden creditnota’s dienen immer te worden verlaagd met de 
betalingskorting, welke is genoten op de oorspronkelijke factuur. Bij overschrijding van de 
betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1% rente per 
maand. 

 
Indien onze cliënt na sommatie met betalen in gebreken blijft, kunnen wij onze vorderingen 
overdragen ter incasso, die de vorderingsprocedure van ons overneemt.  
Alle te maken extra kosten zoals incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen 
de kosten van de raadsman, zijn voor rekening van koper. 
 
Eigendomsovergang 
De goederen blijven na aflevering aan het adres van de afnemer, respectievelijk aan het door hem 
opgegeven adres, ons eigendom, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, doch komen 
na aflevering volledig voor risico van de cliënt. 
 
Leveringstermijnen 
Binnen het kader van de op onze offertes en orders vermelde leveringstermijn geldt als 
leveringsdatum de dag van verzending uit ons magazijn.  
 
Reclames 
Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven ter onze 
kennis te worden gebracht. Na afloop van de voornoemde termijn vervalt ieder recht op reclame. 
 
Annulering 
Bij onrechtmatige annulering van een order door onze cliënten zijn wij gerechtigd 10% van het 
orderbedrag aan onze cliënt in rekening te brengen. 
 
Geschillen 
Alle geschillen, van welke aard dan ook, tussen ons en onze cliënten kunnen uitsluitend aanhangig 
worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam. Nederlands recht is op alle transacties van 
toepassing.  
 
 


