
Algemene voorwaarden Zeolite Products 
 
1. Op alle aanbiedingen, en door Zeolite Products met afnemers te sluiten overeenkomsten, zijn 

onderstaande algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst wordt afgeweken. 

 

2. Zeolite Products stelt de opdrachtgever voor, of bij het sluiten, van deze overeenkomst zoveel 

mogelijk een afschrift van deze voorwaarden ter hand. Zeolite Products zal deze voorwaarden op 

eerste verzoek daartoe toezenden. 

 

3. Regelingen en bepalingen, opgenomen in verkoop, inkoop, of algemene voorwaarden der 

contractanten zijn voor Zeolite Products slechts bindend indien de regelingen en/of bepalingen 

schriftelijk door Zeolite Products zijn erkend. 

 

Aanbiedingen 
4. Aanbiedingen van Zeolite Products zijn geheel vrijblijvend. De door Zeolite Products in 

aanbiedingen vermelde prijzen zijn richtprijzen. De richtprijs is nimmer bindend. 

 
Orderkosten 
5. Bij leveringen is Zeolite Products gerechtigd, verzendkosten aan de opdrachtgever in rekening te 

brengen. Bij leveringen buiten Nederland zal Zeolite Products de werkelijk te maken kosten van 

bezorging aan de opdrachtgever factureren. 

 
Betalingstermijn 
6. Betaling van de koopsom en andere kosten dient te geschieden bij opdracht, tenzij schriftelijk 

anders tussen partijen is overeengekomen. Schuldvergelijking of compensatie van vorderingen is 

nimmer mogelijk. 

 
Zekerheidsstelling 
7. Zeolite Products is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het 

nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten totdat die zekerheid is gesteld. 

 
Leveringen 
8. De door Zeolite Products op te geven levertijden zijn bij benadering, doch worden zoveel mogelijk 

in acht genomen. Zij gelden nimmer als fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de afnemer 

Zeolite Products schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een redelijke nadere termijn. 

Mocht Zeolite Products ook binnen die nadere termijn niet leveren, dan is de afnemer gerechtigd de 

overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Eventuele prijsverhogingen zullen 

binnen de nadere termijn niet aan de afnemer in rekening worden gebracht. Zeolite Products is 

nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van vertraagde levering 

zijdens Zeolite Products of ontbinding door de afnemer wegens vertraging in de levering. 

 
Overmacht 
9. Zeolite Products is in geen geval aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar 

verplichtingen als gevolg van overmacht. In geval van overmacht (m.n. mobilisatie, oproer, staat van 

beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan 

voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers 

etc.) is Zeolite Products bevoegd om hetzij de overeengekomen leveringstermijn te verlengen, hetzij 

de overeenkomst te annuleren, zonder tot schadevergoeding in verband daarmee gehouden te zijn. 

Deze verkoop en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te Doetinchem onder nummer 09137602 

 
Prijsstijgingen 
10. Indien tussen het tijdstip van de opdrachtverstrekking en levering van de zaken de inkoopprijs, 

belastingen, invoerrechten, wisselkoersen of één der andere kostprijsbepalende bestanddelen worden 

verhoogd, heeft Zeolite Products het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. 

Een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de afnemer het recht 

de overeenkomst te ontbinden. 

 



 
Eigendomsvoorbehoud 
11. Zeolite Products behoudt de eigendom van door haar geleverde zaken totdat volledige betaling 

van de verschuldigde koopsom met inbegrip van eventueel vervallen rente en kosten in zijn geheel zal 

hebben plaatsgevonden. 

 
Reclames en aansprakelijkheid 
12. Zeolite Products is nimmer aansprakelijk voor schade en gevolgschade wegens door haar geleverd 

product. Zeolite Products zal door de opdrachtgever nimmer als leverancier in de zin van art. 185 t/m 

193 boek 6 B.W. kunnen worden aangemerkt. Afnemer vrijwaart Zeolite Products voor aanspraken 

van derden wegens eigenschappen van door haar geleverd product. 

 

13. Afnemer erkent dat door Zeolite Products te leveren zeolieten een natuurlijk product zijn, waarvan 

de exacte samenstelling, eigenschappen en geschiktheid kunnen variëren en slechts bij benadering 

kunnen worden opgegeven. Zeolite Products is dan ook niet aansprakelijk voor de samenstelling en 

eigenschappen van te leveren en geleverde zeolieten. Zeolite Products is nimmer aansprakelijk voor 

de gevolgen van de toepassingen, door de opdrachtgever, van door haar geleverde goederen. 

 

14. Afnemer zal direct na ontvangst daarvan de goederen inspecteren. Klachten over kwaliteit, 

hoeveelheid, beschadiging of andere tekortkomingen dient afnemer, op straffe van verval van het 

recht van reclame, binnen 48 uur na ontvangst der zaken, schriftelijk en gemotiveerd aan Zeolite 

Products mededelen. Het recht van reclame vervalt als de geleverde producten door de afnemer uit 

de verpakking zijn gehaald, zijn gewijzigd of zijn verwerkt. Een reclame schort de betalingsverplichting 

nimmer op. Zeolite Products heeft, ingeval terecht gereclameerd, wordt de keuze om of A: de factuur 

aan te passen of facturering achterwege te laten of B: opnieuw te leveren. 

In alle gevallen zal een schadevergoeding welke Zeolite Products dient te betalen beperkt zijn tot 

maximaal de prijs van het geleverde product 

 
Wanprestatie opdrachtgever 
15. Ingeval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever is Zeolite Products gerechtigd om alle 

leveranties als gevolg van de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd 

het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen. 

 

16. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige 

vordering op de afnemer, komen te zijne laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht 

tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag vermeerderd met omzetbelasting te bedragen. Zeolite 

Products is niet gehouden aan te tonen dat zij de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk heeft 

gemaakt. 

 

17. De opdrachtgever is de wettelijke rente als genoemd in art 6:119a BW verschuldigd over de tijd 

dat hij in verzuim is. 

Toepasselijk recht 

 

18. Op alle overeenkomsten met Zeolite Products is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Geschillen 
19. Alle geschillen tussen Zeolite Products en de opdrachtgever worden berecht door de bevoegde 

rechter binnen het Arrondissement te Arnhem. 

 

Deze verkoop en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te Doetinchem onder nummer 09137602 


