ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
TECHNICAL DIVING EQUIPMENT POMMEC B.V.,
gevestigd te Bergen op Zoom.
===============================================================
1.

TOEPASSELIJKHEID
a.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle
daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Technical Diving Equipment Pommec
B.V., verder ook te noemen Pommec.
b.
Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding,
tot het overeenkomen waarvan alleen de directie van Pommec bevoegd is. Een zodanig
beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.
c.
Met de term “afnemer” wordt hierna bedoeld de wederpartij van Pommec bij
aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2.

AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN
a.
Alle aanbiedingen van Pommec met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende
dertig dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds
geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Pommec binnen drie dagen na ontvangst van
aanvaarding daarvan worden herroepen.
b.
Pommec is, ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan, eerst gebonden nadat zij een
opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is
overgegaan.

3.

PRIJZEN
a.
Opgegeven of overeengekomen prijzen luiden in euro’s en gelden voor levering af het
bedrijf van Pommec. Prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten en exclusief
omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b.
Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de
overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen,
assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en
wisselkoersen van of ten opzichte van de euro. Indien zich na opgave of sluiting van de
overeenkomst en voor levering wijziging van deze prijsbepalende factoren mochten
voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van Pommecs kostprijs leidt, heeft Pommec het
recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging
aan de afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van
de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

4.

LEVERING EN RISICO
a.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Pommec opgegeven
levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de
opgegeven leveringstermijnen zal Pommec eerst in verzuim raken na schriftelijke
ingebrekestelling.
b.
Pommec levert af bedrijf en goederen gelden als zijn geleverd:
- indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald: door
inontvangstname van de goederen,
- bij verzending van de goederen door tussenkomst van een derde: door afgifte van de
goederen aan die derde.
- bij verzending met eigen vervoer door Pommec: door de aflevering ten huize of aan
het bedrijf van de afnemer, ongelost op het vervoermiddel.
c.
Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt
voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen

voor hem en/of derden mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin
van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering aangegeven in artikel
5 sub b.
5.

AFNAMEPLICHT
a.
Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Pommec noodzakelijke
medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname
van gekochte goederen.
b.
Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan afnemer ter
aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop
afname wordt geweigerd, geldt als dag van levering.
c.
Bij weigering van de afname is de afnemer aan Pommec een schadevergoeding
verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd,
te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf de dag van
levering en de voor Pommec uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze
kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor de opslag, gerelateerd
aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van
Pommec ter zake van de tekortkoming van de afnemer.
d.
Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd met schriftelijke toestemming van
Pommec, waartegenover Pommec bevoegd is voorwaarden te stellen. In het geval van
annulering is de afnemer verplicht tot volledige schadeloosstelling, waaronder begrepen
winstderving etc., welke schadeloosstelling ten minste 35% van de overeengekomen prijs
zal bedragen.

6.

ADVIEZEN, INSTRUCTIES, CATALOGI
a.
Aan door Pommec gegeven adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen die niet
schriftelijk zijn vastgelegd kunnen jegens Pommec geen rechten worden ontleend.
b.
Door Pommec verstrekte catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten- gewichts- en
vermogensopgaven zijn voor haar niet bindend. Voornoemde bescheiden blijven
daarnaast haar eigendom.

7.

RECLAME
a.
De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het afgeleverde berust bij de
afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk telefonisch en in ieder geval binnen
48 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde
voor wat betreft de hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.
b.
Andere reclames dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen
na levering van de goederen schriftelijk door de afnemer bij Pommec te zijn ingediend.
c.
Geringe of niet belangrijke verschillen in uitvoering of afmetingen kunnen geen grond
opleveren voor reclames.
d.
Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending van de
facturen schriftelijk te worden ingediend.
e.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen dienen retourzendingen franco te
geschieden en zijn voor rekening en risico van de afnemer.

8.

BETALINGEN
a.
Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Pommec
worden gefactureerd.
b.
Betaling dient te geschieden bij aflevering van de goederen of binnen dertig dagen na
factuurdatum ten kantore van Pommec, dan wel door bijschrijving op een daartoe
aangewezen bank- of girorekening van Pommec.
c.
Indien afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt, wordt hem een
kredietbeperking van 2% op het factuurbedrag exclusief BTW toegestaan.
d.
Een beroep op schuldverrekening is afnemer niet toegestaan tenzij Pommec de
tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.

e.

f.

g.

h.

i.

Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Pommec het recht vanaf de
vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand,
onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.
Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Pommec worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen komen ten lasten van
afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, een en
ander onverminderd het recht van Pommec om hogere werkelijke buitengerechtelijke
incassokosten te vorderen.
Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle
verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die
het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.
Pommec is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling
vooruit te verlangen, danwel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te
verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemers’ betalingsverplichtingen.
Indien Pommec met twee of meer afnemers, natuurlijke of rechtspersonen, een
overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van
de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

9.

ONTBINDING
Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de
met Pommec gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede ingeval van zijn
faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van zijn
bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling
entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt
opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en is Pommec naar keuze gerechtig zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd verder aan Pommec toekomende rechten, zonder dat
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Pommec op afnemer
direct opeisbaar en is Pommec gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar
toekomende te vorderen.

10.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
a.
Alle door Pommec geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van
volledige betaling van al haar vorderingen – met eventueel daarover verschuldigde rente
en kosten – uit hoofde van overeenkomst tot leveringen van goederen en het verrichten
van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening
is afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te
dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is afnemer wel gerechtigd de
goederen conform hun normale bestemming te gebruiken. Zolang geen volledige betaling
heeft plaatsgehad en afnemer in verzuim is c.q. Pommec goede grond heeft te vrezen
dat afnemer in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent
haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst
kan alsdan door Pommec zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden,
niettegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
b.
Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid a van dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij afnemer. Deze is verplicht de bedoelde
goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging
en teniet gaan. Het is afnemer niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn
verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven
of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter
zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats
van de betrokken goederen.

c.

11.

Afnemer is gehouden om eenieder die op de door Pommec geleverde goederen, vallend
onder het eigendomsvoorbehoud van Pommec, beslag legt, dan wel in geval van bewind
of faillissement van afnemer zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk
mede te delen, met afschrift daarvan aan Pommec, dat Pommec eigenaar van de
geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare
boete ter grootte van € 5.000,-- of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag
van de goederen, onverminderd het recht van Pommec de daadwerkelijk geleden schade
te verhalen.

EXONERATIE
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

k.

l.

Afnemer is verplicht om telkens voor elk gebruik van de door Pommec geleverde
goederen, deze goederen op haar correcte werking te controleren.
Pommec draagt zorg voor deugdelijke verpakking van goederen. Bij aflevering van de
goederen gaat het risico van de goederen over op de afnemer. Op dat moment gaat ook
het risico van de verpakking over op de afnemer. Schade aan goederen die na aflevering
wordt veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en
risico van de afnemer.
Ingeval Pommec ter zake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe
ook, aansprakelijk wordt jegens afnemer, dient deze haar in de gelegenheid te stellen
alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk is, in staat
te stellen geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terug te nemen.
Afnemer kan Pommec slechts aansprakelijk houden voor directe schade die onmiddellijk,
rechtstreeks gevolg is van een aan Pommec toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Pommec is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet
daartoe beperkt bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en/of
stagnatieschade en niet voor schade welke redelijkerwijs door de afnemer voorkomen
en/of beperkt had kunnen worden.
In alle gevallen waarin Pommec gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal
deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van Pommec, hetzij maximaal de factuurwaarde van
de geleverde goederen waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een
maximum van 100.000,- EUR, waarbij een reeks van gelijke en/of onderling
samenhangende, schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als een
gebeurtenis,
hetzij
indien
de
schade
gedekt
is
door
de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pommec het bedrag dat in het betreffende
geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
Iedere vordering op Pommec, tenzij deze door Pommec is erkend, vervalt door het
enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.
Pommec is nimmer aansprakelijk voor letselschade, van afnemer of van derden.
Ieder recht op schadevergoeding van afnemers jegens Pommec vervalt ingeval van het
niet ingevolge het bepaalde in sub a controleren van de geleverde goederen,
onoordeelkundig gebruik van de goederen, gebruik van de goederen in strijd met
adviezen of instructies van Pommec, het zonder schriftelijke toestemming van Pommec,
door de afnemer of derden aanbrengen dan wel trachten aan te brengen van wijzigingen
aan geleverde goederen;
De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de
onderhavige algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve
van ondergeschikten van Pommec en ieder ander die door Pommec in het kader van de
totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met de afnemer wordt ingeschakeld
dan wel gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Pommec geleverde
goederen betrekt.
Indien en voor zover de afnemer enig aan de overeenkomst tussen partijen verbonden
risico heeft verzekerd, is zij gehouden eventuele schade onder die verzekering te
vorderen en Pommec te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
Afnemer is gehouden om Pommec te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen in het
kader van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de

m.
n.

aansprakelijkheid van Pommec in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de
afnemer is uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Pommec wordt uitdrukkelijk beperkt tot het in dit artikel
bepaalde.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkheid.

12.

VRIJWARING
Pommec zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de
uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan
zij jegens afnemer zou zijn. Afnemer vrijwaart Pommec tegen verdere aansprakelijkheid en zal
in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten
behoeve van Pommec bedingen.

13.

OVERMACHT
a.
Indien Pommec door omstandigheden tijdelijk niet in staat is om aan haar verplichtingen
uit de overeenkomst te voldoen, is Pommec gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Indien Pommec vanwege
omstandigheden blijvend niet in staat is om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst
te voldoen, hebben beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder dat Pommec verplicht wordt tot enige vergoeding aan afnemer.
b.
Onder omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid worden onder meer
beschouwd verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of vervoerders,
brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, relletjes of oproer, mobilisatie, maatregelen van
overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden,
watersnood, bedrijfsstoring door weersomstandigheden, alles ongeacht of de
mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar was
op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

14.

TOEPASSELIJK RECHT
a.
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag,
ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.
b.
Alle eventuele geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen, met Pommec gesloten
overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen te worden beslecht
door de bevoegd rechter ter plaatse van de vestiging van Pommec, tenzij Pommec te
voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.

SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal opgesteld. Bij
verschil van interpretatie prevaleert de Nederlandse tekst.

De Directie:

