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Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Greven: de besloten vennootschap Greven Natuursteen b.v. te Winterswijk;
b. wederpartij: opdrachtgever, afnemer of aanbieder en elke andere contractuele wederpartij van Greven;
c. kostprijsbepalende factoren: inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, invoerrechten, belastingen,
heffingen en rechten, alsmede alle andere kosten die de prijs van de door Greven geleverde zaken en diensten mede bepalen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Greven worden gesloten. Greven wijst nadrukkelijk andere
algemene voorwaarden af, voor zover deze met de door Greven gebruikte algemene voorwaarden in strijd zijn.
Artikel 3. Aanbiedingen
Alle offertes of aanbiedingen zijdens Greven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
Tenzij anders is aangegeven, zijn offertes 30 dagen geldig.
Artikel 4. Overeenkomsten
Ingeval een overeenkomst door Greven schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig
die bevestiging, tenzij binnen drie dagen na verzending van zodanige bevestiging daartegen door de wederpartij wordt geprotesteerd.
Artikel 5. Prijzen en tarieven
5.1 Alle door Greven in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief omzetbelasting,
tenzij anders is vermeld.
5.2 Als de levering op verzoek of door toedoen van de wederpartij met meer dan drie maanden wordt uitgesteld of vertraagd, is Greven
gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen, wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn gewijzigd.
Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij door Greven anders is vermeld, is de betaaltermijn binnen 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
6.2 De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening van factuurbedragen met enige vordering die hij op Greven mocht hebben.
6.3 Greven is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling,
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel voor het nakomen van opeisbare betalingsverplichtingen contante
betaling te verlangen.
6.4 Iedere betaling door de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door
Greven gemaakte administratiekosten en/of invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande
vordering.
6.5 Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in
verzuim en is vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
6.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de wederpartij.
Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij
verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 100,00.
6.7 Greven is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij aan al zijn opeisbare verplichtingen
heeft voldaan.
6.8 Indien op rekening wordt geleverd, dan is de wederpartij gebonden aan de boekingen van Greven, en wel in die zin dat de boekingen
tussen hen als juist hebben te gelden, behoudens tegenbewijs.
6.9 Het factuurbedrag kan door Greven worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 1%.
De wederpartij is alsdan gerechtigd voornoemde toeslag op de factuur in mindering te brengen indien de factuur binnen 14 dagen wordt
voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij gehouden de kredietbeperkingstoeslag benevens het factuurbedrag
te voldoen.
Artikel 7. Levering
7.1 Voor zover door Greven levertijden worden opgegeven, zijn deze vrijblijvend en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
7.2 Het leveradres is de plaats waar het product of de dienst waarop de overeenkomst betrekking heeft moet worden geleverd, zijnde het
in de overeenkomst genoemde adres.
7.3 De eigendom en het risico ten aanzien van het verkochte gaat over op het moment dat feitelijke levering plaatsvindt op het
leveradres, tenzij anders is overeengekomen.
7.4 Als de levering van het verkochte tevens inhoudt de opdracht tot plaatsing daarvan, is wederpartij verplicht er voor zorg te dragen
dat de daartoe bestemde locatie hiervoor geschikt is. Deze verplichting strekt zich tevens uit tot eventueel voor de plaatsing vereiste
vergunningen van overheidswege of toestemming van rechthebbenden.
7.5 In het in lid 4 van dit artikel bedoelde geval zullen eventueel noodzakelijke aanvullende werkzaamheden geacht worden niet in de
overeengekomen prijs te zijn besloten als de noodzaak voor deze werkzaamheden het gevolg is van niet op voorhand kenbare
gebreken aan de locatie waar plaatsing moet worden uitgevoerd.

Artikel 8. Conformiteit
8.1 Aan wederpartij getoonde monsters hebben slechts een indicatieve waarde. Afwijkingen in kleur of structuur van het geleverde ten
opzichte van dergelijke monsters vormen geen gebrek aan het geleverde, tenzij deze de in de branche gebruikelijke toleranties
overstijgen.
8.2 Bij kwartsiet leisteen en aanverwante steensoorten geldt een tolerantie ten opzichte van de overeengekomen dikte van 50%,
bij andere steensoorten bedraagt deze tolerantie 5%.
8.3 Vakkundig in het werk aangebracht lijm-, kram- of stopwerk zal geen tekortkoming in het geleverde vormen.
8.4 Indien wederpartij meent dat het door Greven geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient daaromtrent op straffe van
verval van rechten schriftelijk binnen zeven dagen na aflevering melding aan Greven te worden gedaan.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor schade ten gevolge van of gedurende de plaatsing is Greven alleen aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld harerzijds.
9.2 Greven zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van bouwkundige gebreken aan de locatie waar de levering moet
plaatsvinden.
9.3 De aansprakelijkheid van Greven, alsmede van de door haar ingeschakelde tussenpersonen en hulppersonen, zal in ieder geval
beperkt zijn tot het bedrag waarop ingevolge de door haar afgesloten verzekering aanspraak kan worden gemaakt.
9.4 De omvang van de schadevergoedingsverplichting zal nooit meer bedragen dan de nettowaarde van de opdracht aan Greven.
Artikel 10. Overmacht en annulering
10.1 Greven is gerechtigd in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande dat na een aanvankelijk besluit
tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan.
10.2 Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Greven zijn opgeschort langer duurt dan zes maanden, is de
wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding op Greven rust,
echter met inachtneming van het hierna bepaalde.
10.3 Indien Greven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 11. Ontbinding
11.1 Greven heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van
kosten, schade en renten, indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van de wederpartij,
de wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, de wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is
zijn bedrijf uit te oefenen, een aanvraag tot faillietverklaring tegen of door de wederpartij wordt ingediend, zich overigens
omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Greven in ernstige mate verminderen of in gevaar brengen.
11.2 Onder de in het eerste lid bedoelde omstandigheden zal Greven steeds gerechtigd zijn om haar eigendommen die zich onder de
wederpartij mochten bevinden, weer onder zich te nemen.
11.3 De wederpartij is verplicht Greven in dat verband alle medewerking te verlenen, met name door Greven c.q. door haar
aangewezen personen toegang tot het bedrijfsterrein en alle andere door wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen.
De wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
11.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Greven
verrichte prestaties en heeft Greven onverkort recht op betaling van de door Greven reeds verrichte prestaties, voor zover aan de orde.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen partijen, worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Zutphen. Greven blijft echter bevoegd naar haar vrije keuze de
wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

