Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Goliath B.V.
1

DEFINITIES

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a)

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie Goliath een aanbieding of offerte richt of
zich tot afname van Producten verplicht;

(b)

Goliath: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Goliath B.V., statutair gevestigd
te Hattem en kantoorhoudende aan het Vijzelpad 80 te (8051 KR) Hattem, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 08052676;

(c)

Order: een schriftelijk of mondeling aanbod van de Afnemer met betrekking tot de koop of
levering van Producten;

(d)

Overeenkomst: het gezamenlijk besluit van Goliath en Afnemer tot het aangaan van een
rechtsverhouding waarbij Goliath toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen
opgenomen in deze algemene voorwaarden, bepaalde Producten te leveren tegen een door
de Afnemer te verrichten betaling en/of prestatie;

(e)

Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Goliath geen invloed kan
uitoefenen doch waardoor Goliath niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst
na te komen. Onder van buiten komende oorzaken wordt tevens begrepen: oorlogsgevaar,
terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, stakingen, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie of telecom, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als
bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag, productie, assemblage, verpakking of
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

(f)

Partijen: Goliath en Afnemer gezamenlijk;

(g)

Product: een product dat door of namens Goliath wordt geleverd of is ontwikkeld op gebied
van spellen, speelgoed of aanverwante producten.

2

TOEPASSELIJKHEID

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke offerte van Goliath en
op elke Overeenkomst die Goliath aangaat met Afnemer, tenzij de Afnemer handelt als consument,
zijnde een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

2.2

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Partijen dat uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen. Een overeengekomen afwijking geldt uitsluitend voor het
aanbod, de offerte of de Overeenkomst waarvoor de afwijking is gemaakt.

2.3

De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt door Partijen
uitdrukkelijk afgewezen.
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2.4

Voor zover Afnemer een bestelling plaatst bij een door Goliath erkende (handels)agent, zal een
rechtstreekse Overeenkomst ontstaan tussen Goliath en de Afnemer.

3

OFFERTES EN ORDERS

3.1

Alle prijzen, aanbiedingen en offertes van Goliath zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod uitdrukkelijk
anders vermeldt.

3.2

Een door Goliath uitgebracht bindend aanbod is veertien dagen geldig, tenzij het aanbod
uitdrukkelijk anders vermeldt.

3.3

Alle door Goliath gedane mededelingen, adviezen en garanties omtrent Producten zijn slechts
bindend indien zij schriftelijk zijn gedaan. Monsters of afbeeldingen in folders, catalogi, advertenties,
verpakkingen en dergelijke beogen slechts een indruk van het Product te geven en zijn niet bindend.

3.4

Iedere schriftelijke Order van de Afnemer vormt een aparte Overeenkomst, welke Overeenkomst
van kracht wordt op de datum nadat zij door Goliath uitdrukkelijk is aanvaard. Een Order wordt
geacht te zijn geaccepteerd nadat zij schriftelijk door Goliath is bevestigd en deze bevestiging
rechtstreeks aan de Afnemer is gezonden. Goliath heeft te allen tijde het recht om zonder opgave
van redenen een Order of de bestelfrequentie van Orders geheel of gedeeltelijk te weigeren of te
beperken.

3.5

Goliath behoudt zich het recht voor per bestelling dan wel per levering een kredietlimiet te stellen
onder nader te stellen voorwaarden.

4

PRIJZEN

4.1

De door Goliath opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele overige
overheidslasten. Alle Producten worden franco geleverd, behalve indien Partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2

Eventueel door Goliath aan Afnemer te verstrekken kortingen worden berekend over de prijs
exclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals verzend-, administratie- en
transportkosten.

4.3

Goliath behoudt zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst het recht voor de prijs van
Producten wegens onvoorziene omstandigheden dan wel binnen zestig dagen na publicatie van de
prijswijziging te wijzigen.

5

LEVERING

5.1

Een eventueel tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn wordt geacht bij benadering te
zijn overeengekomen. De door Goliath opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Goliath spant zich in om
binnen de aangegeven tijd te leveren. De enkele overschrijding van een genoemde levertermijn
brengt Goliath niet in verzuim. Bij een overschrijding van meer dan dertig dagen van de levertermijn
kan de Afnemer, nadat de Afnemer Goliath een redelijke termijn heeft gegeven om zijn verplichting
tot levering na te komen, de Order annuleren zonder aanspraak te maken op enige
(schade)vergoeding.
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5.2

De verzending en het transport van de Producten zijn voor risico van Goliath, tenzij anders
overeengekomen. De wijze van verzending en transport staat ter keuze van Goliath.

5.3

Behalve indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen geldt een Product
als geleverd wanneer het Product door de Afnemer is afgehaald of het Product door Goliath ter
plaatse van de Afnemer is bezorgd (franco).

5.4

Voor zendingen van een factuurwaarde van minder dan 750 euro exclusief btw worden
verzendkosten in rekening gebracht.

5.5

Onverminderd het in artikel 5.4 gestelde, is Afnemer gehouden minimaal de standaardverpakking
van een Product af te nemen, hetgeen kan bestaan uit meerdere Producten.

5.6

Indien Afnemer zelf zorg draagt voor het transport van Producten doordat Afnemer deze zelf afhaalt
dan wel doet afhalen bij Goliath, is het transport voor rekening en risico van Afnemer.

6

BETALING

6.1

Betaling van de geleverde Producten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum
op de door Goliath aangegeven wijze.

6.2

Afnemer is niet bevoegd om op de betaling van een bedrag een door hem gestelde tegenvordering
in mindering te brengen, de betaling te verrekenen of op te schorten zonder schriftelijke
toestemming van Goliath.

6.3

Indien niet binnen dertig dagen dan wel binnen de gestelde termijn betaald is, wordt de Afnemer
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Goliath zonder enige ingebrekestelling het recht
vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen.
Tevens is de Afnemer aan Goliath alle voor inning van de vordering vallende gerechtelijke
incassokosten en de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. De
incassokosten worden gesteld op tenminste vijftien procent van het factuurbedrag, tenzij dit onder
de omstandigheden van het geval onredelijk is.

6.4

Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten, en vervolgens op de hoofdsom van facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt
de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7

EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1

Alle geleverde goederen en nog te leveren goederen en Producten blijven volledig eigendom van
Goliath totdat alle vorderingen die Goliath op Afnemer heeft en verkrijgt volledig zijn voldaan.
Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van Goliath te bewaren.

7.2

De eigendom van de geleverde goederen zal pas overgaan bij het voldoen van de volledige betaling
van de betreffende Producten aan Goliath.

7.3

Alle door Goliath geleverde goederen worden vermoed eigendom te zijn van Goliath, ondanks dat
deze mogelijk in de macht van Afnemer zijn.
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7.4

Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.

7.5

Indien derden beslag (willen doen) leggen dan wel andere rechten willen vestigen of doen gelden
op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten is Afnemer verplicht Goliath daarvan zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

7.6

Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en
verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico's (waaronder aansprakelijkheid, brand, storm,
inbraak en waterschade) en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Goliath ter inzage
te geven. In geval van schade komt de uitkering met betrekking tot de Producten van een
verzekeraar ten volle toe aan Goliath.

7.7

Door Goliath geleverde Producten, die ingevolge dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt.

7.8

Voor het geval dat Goliath zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen,
geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Goliath of door
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Goliath zich
bevinden en die Producten mede terug te nemen.

8

RETOUREN

8.1

Het retourneren van Producten door Afnemer aan Goliath is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

8.2

Retourneren van een Product kan enkel geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Goliath en op de wijze zoals door Goliath wordt medegedeeld. De kosten van retourneren zijn voor
rekening van Afnemer.

8.3

Retournering is uitsluitend mogelijk indien de te retourneren Producten volledig en onbeschadigd
zijn en in de originele, onbeschadigde en gesloten verpakking van het Product en omdoos zitten.

9

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten komen uitsluitend toe aan
Goliath of aan derden van wie Goliath de rechten in licentie heeft verkregen.

9.2

Het is de Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde Producten voorkomende
aanduiding omtrent rechten, waarschuwingen, informatie of aanduiding van merken of
(handels)namen van Goliath of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

10

KLACHTEN

10.1

De Afnemer is verplicht de hem door Goliath geleverde Producten bij ontvangst te controleren
voordat hij overgaat tot opslag, wederverkoop of gebruik. Indien een levering bij aankomst
beschadigd is of een manco aan colli vertoont, is de Afnemer verplicht aan Goliath onmiddellijk
melding te maken van de schade, onder opgaaf van de aard en omvang van de schade.
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10.2

Klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking en
in elk geval binnen tien dagen na leverdatum schriftelijk aan Goliath te worden medegedeeld onder
vermelding van de aard van de klacht, factuurnummer en factuurdatum waarop de klacht betrekking
heeft. Bij niet-inachtneming van deze termijn van tien dagen wordt de Afnemer geacht de levering
te hebben geaccepteerd, tenzij dat gebrek/de klacht redelijkerwijs niet binnen deze termijn had
kunnen worden geconstateerd en binnen zeven dagen aan Goliath is gemeld.

10.3

Klachten ontslaan de Afnemer niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de
Overeenkomst.

10.4

De aansprakelijkheid van Goliath is beperkt tot creditering, kosteloos herstel van een gebrekkig
Product dan wel tot vervanging van dat het Product of van een onderdeel ervan, een en ander ter
beoordeling van Goliath. Goliath bepaalt of Afnemer defecte Producten dan wel gezien de omvang
de EAN-codes van de verpakking dient te retourneren. Na ontvangst van de defecte Producten zal
Goliath binnen een week na controle van de zending een creditfactuur afgeven ter hoogte van de
inkoopwaarde van de defecte Producten. Eventuele kosten voortvloeiende uit de retourzending
komen voor rekening van de Afnemer.

11

AANSPRAKELIJKHEID

11.1

Goliath is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer of derden geleden of te lijden schade,
samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst dan wel het
daarmee in gebreke blijven, behoudens in het geval van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

11.2

Indien en voor zover op Goliath (contractueel dan wel wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht
blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het
Product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3

Goliath is nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor
gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) het Product lijdt. Goliath is
niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten
van derden.

11.4

Goliath zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen als genoemd in dit artikel indien
en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Goliath.

11.5

De aansprakelijkheid van Goliath wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel, ontstaat slechts indien Afnemer Goliath onverwijld en
schriftelijk in gebreke stelt, en daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming
en Goliath ook na deze termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft
schieten.

12

OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1

Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit
de Overeenkomst voortvloeit, alsmede ingeval van (aanvraag of toewijzing van) faillissement,
surseance van betaling, stilligging, liquidatie of (een al dan niet voorgenomen al dan niet
gedeeltelijke) overdracht van de onderneming of vorderingen van de Afnemer, is Goliath gerechtigd
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
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overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Goliath tot enige
(schade)vergoeding gehouden is.
12.2

Indien gerede twijfel bij Goliath ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer, is Goliath
bevoegd de levering van de Producten uit te stellen totdat de Afnemer zekerheid voor de betaling
heeft verschaft zonder recht op (schade)vergoeding.

13

OVERDRACHT

13.1

Goliath is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
een derde over te dragen, mits Goliath hiervan schriftelijke mededeling doet aan Afnemer en onder
het beding dat de verkrijgende partij ten aanzien van de overgedragen rechten en verplichtingen
geheel in de plaats van Goliath treedt.

14

OVERMACHT

14.1

Wanneer vertraging ontstaat ten gevolge van Overmacht, heeft Goliath het recht om zonder
rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Afnemer wordt van een zodanige verlenging schriftelijk en
zonder onredelijke vertraging op de hoogte gesteld. Overschrijving als gevolg van Overmacht geeft
de Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of recht op
(schade)vergoeding.

14.2

Duurt Overmacht langer dan drie maanden, dan hebben zowel Goliath als Afnemer het recht de
Overeenkomst schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de Overmacht dit
rechtvaardigt.

15

WIJZIGINGEN

15.1

Goliath behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

15.2

Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking van deze
algemene voorwaarden aan Afnemer.

15.3

De gewijzigde dan wel aanvullende algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds
bestaande Overeenkomsten vanaf 30 dagen na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden
aan Afnemer.

16

OVERIGE BEPALINGEN

16.1

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of van een tussen Partijen gesloten
Overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg
treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare
bepaling in acht wordt genomen. Vernietiging van een bepaling bij een rechterlijke uitspraak laat
de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16.2

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het
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inschrijfnummer van Goliath.
16.3

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst (en/of
specifieke leveringsvoorwaarden), gaat het bepaalde in de Overeenkomst (en/of specifieke
leveringsvoorwaarden) voor met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7.

16.4

Deze algemene voorwaarden zijn meertalig opgesteld. De (uitleg) in de Nederlandse taal
opgestelde algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven de in een andere taal opgestelde
algemene voorwaarden.

17

GESCHILLEN

17.1

Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands
recht van toepassing. Partijen sluiten de toepassing van het Weens Koopverdrag uit.

17.2

Eventuele geschillen tussen Partijen, voortvloeiend uit of verband houdende met deze algemene
voorwaarden dan wel onder deze algemene voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en
Overeenkomsten kunnen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Amsterdam.
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