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Algemene verkoopvoorwaarden 

 

Paramelt B.V. 

Costerstraat 18 • 1704 RJ Heerhugowaard • Nederland 

Paramelt Veendam B.V. 

A.Tripweg 25 • 9641 KN Veendam • Nederland 

Valan Wax Products Ltd. 

48E1 Pipers Road, Park Farm • Redditch Worcestershire •  

B98 0HU • Verenigd Koninkrijk 

 

Totstandkoming van een overeenkomst 

1. Al onze offertes en de daarin genoemde verkoopprijzen en 

algemene voorwaarden zijn vrijblijvend. Opdrachten van de 

koper binden Paramelt slechts nadat zij schriftelijk of per e-

mail door ons zijn bevestigd. Het leveren van goederen 

overeenkomstig de bijbehorende vrachtdocumenten/factuur 

geldt tevens als het sluiten van een overeenkomst.  

2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle 

overeenkomsten van Paramelt B.V., Paramelt Veendam B.V. 

en alle gelieerde ondernemingen die gebruikmaken van de 

handelsnaam Paramelt en deze voorwaarden op hun 

overeenkomsten van toepassing hebben verklaard. De 

voorwaarden zijn van toepassing op alle (overige) 

(rechts)handelingen van deze ondernemingen, zelfs indien 

die handelingen niet leiden tot of geen verband houden met 

een overeenkomst. 

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden 

van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. 

4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of in 

de overeenkomst met de koper om ongeacht welke reden 

nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, komen de partijen de 

inhoud van een nieuwe bepaling overeen die de 

oorspronkelijke zo dicht mogelijk zal benaderen. 

 

Prijzen 

5. De leveringsvoorwaarden worden in onze offerte 

vastgesteld en moeten geïnterpreteerd worden aan de hand 

van Incoterms 2000. 

6. Tenzij de offerte anders vermeldt, zijn alle prijzen af 

fabriek (EXW) ons fabrieksmagazijn (conform Incoterms 

2000), inclusief verpakking en exclusief btw.  

7. De door ons genoemde leveringsdata zijn streefdata. In 

geval van te late levering dient de koper ons schriftelijk in 

gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om 

onze leveringsverplichtingen na te komen, gedurende welke 

termijn de koper alsnog verplicht is de levering van de 

goederen te accepteren. 

 

 

 

Betaling en eigendomsvoorbehoud 

8. De eigendom van goederen wordt overgedragen tegen 

contante betaling, tenzij anders is overeengekomen. Wij 

behouden ons het recht voor voorafgaand aan de levering 

betaling van de goederen te eisen. Indien betaling niet of niet 

volledig contant of binnen de overeengekomen periode heeft 

plaatsgehad, zijn wij gerechtigd eventuele lopende 

opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat 

daarvoor een ingebrekestelling vereist is. 

9. Een door de koper verrichte betaling wordt in eerste 

instantie in mindering gebracht op de oudste vordering, 

ongeacht de door de koper gegeven aanwijzingen.  

10. Indien de koper het saldo aan vorderingen niet binnen de 

genoemde periode betaalt, hebben wij zonder verdere 

kennisgeving recht op vergoeding van de door ons geleden 

schade. Dit houdt onder meer in de actuele wettelijke 

maandrente in Nederland en alle buitengerechtelijke en 

gerechtelijke kosten, met inbegrip van de kosten van 

rechtsbijstand bij gerechtelijke procedures of anderszins. De 

buitengerechtelijke kosten worden minimaal op 15% van het 

verschuldigde bedrag gesteld. 

11. De koper heeft geen recht op opschorting of verrekening. 

12. Alle goederen die wij de koper leveren, blijven ons 

eigendom totdat de koper al onze vorderingen, vermeerderd 

met rente en kosten, heeft voldaan, een en ander in 

overeenstemming met artikel 3:92 BW. Indien de koper niet 

binnen de genoemde periode betaalt, zijn wij gerechtigd de 

goederen op zijn kosten bij de koper weg te halen. De koper 

is alsdan verplicht toegang te verlenen tot de plaatsen waar 

de goederen zijn opgeslagen. 

 

Afwijking in geleverde hoeveelheden 

13. Paramelt is nooit gehouden tot nalevering van eventuele 

tekorten van minder dan 10% van het overeengekomen 

gewicht. Een tekort van minder dan 10% leidt nooit tot 

aansprakelijkheid van Paramelt. Indien de geleverde 

hoeveelheid afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, 

wordt het factuurbedrag dienovereenkomstig aangepast.  

 

Garantie/beperking van aansprakelijkheid 

14. Wij garanderen dat de door ons geleverde producten op 

het moment van levering voldoen aan de specificaties van 

ons analysecertificaat, behoudens in de handel gebruikelijke 

marges. Vanwege (mogelijk wisselende) omstandigheden 

tijdens transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of 

producttoepassing (buiten ons weten en buiten onze 

invloedsfeer) adviseren wij met klem om voldoende tests uit 

te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt 

zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust 

op de gebruiker de verplichting om ons materiaal met 
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gepaste zorg en in overeenstemming met regelgeving op het 

gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te gebruiken. 

Paramelt adviseert voor het gebruik de 

Veiligheidsinformatiebladen te raadplegen. 

15. Claims dienen binnen twee maanden na levering van de 

goederen schriftelijk of per e-mail bij ons te worden 

ingediend. Aan claims die op een andere wijze, op een later 

tijdstip en/of niet rechtstreeks bij ons zijn ingediend kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

16. Indien ons product niet voldoet aan de specificaties of 

indien terecht op andere gronden een claim wordt ingediend, 

zijn onze verplichtingen beperkt tot hetzij kosteloze 

vervanging (of reparatie) van ondeugdelijke geleverde 

goederen, hetzij het verlenen van een proportionele korting, 

door ons te bepalen. Dat houdt in dat de aansprakelijkheid 

van Paramelt op ongeacht welke grond per gebeurtenis 

beperkt is tot de desbetreffende contractprijs (exclusief btw), 

waarbij een reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als 

één gebeurtenis. 

17. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de 

zijde van Paramelt of zijn leidinggevenden, is onze 

aansprakelijkheid beperkt tot het bovenstaande en zijn wij 

derhalve niet aansprakelijk voor eventuele (verdere) schade 

zoals gevolgschade.  

18. De koper vrijwaart Paramelt voor alle vorderingen van 

derden tot schadevergoeding, kosten of rente, op ongeacht 

welke grond, in verband met de geleverde producten of 

voortvloeiend uit het gebruik van onze producten of 

mondeling advies.  

 

 Octrooi 

19. Informatie die mondeling, schriftelijk of via tests door 

Paramelt of zijn functionarissen, werknemers of aan haar 

gelieerde ondernemingen is verstrekt mag niet worden 

opgevat als toestemming, aanbeveling of aansporing, om 

een product of proces te gebruiken dat inbreuk maakt op of 

conflicteert met een octrooi. Paramelt verklaart of garandeert 

niet dat het gebruik van zijn producten of processen geen 

inbreuk maakt op octrooien; het is de verantwoordelijkheid 

van de gebruiker na te gaan of hij vrij is om in een bepaald 

rechtsgebied te handelen. 

 

Overmacht 

20. Oorlogen, binnenlands oproer, stakingen, brand, 

explosies, stormen, overstromingen, aardbevingen, 

overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen, 

verkeersopstoppingen, stroom- of internetstoringen of 

vergelijkbare omstandigheden of een van die 

omstandigheden die zich voordoet bij onze leveranciers en, 

over het algemeen, omstandigheden buiten onze 

invloedssfeer en/of buiten onze schuld, die tot gevolg hebben 

dat wij niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, 

vormen overmacht en geven ons het recht de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke 

kennisgeving te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te 

schorten, zonder dat wij de koper een schadevergoeding 

verschuldigd zijn. Er is sprake van overmacht wanneer wij 

ons daar onder opgave van redenen op beroepen, 

onverminderd het recht van de koper het tegendeel te 

bewijzen. 

 

Annulering 

21. Indien: 

a. de koper een faillissementsaanvraag indient of uitstel van 

betaling aanvraagt of indien een faillissement wordt 

uitgesproken; of 

b. de onderneming van de koper failliet gaat of haar 

activiteiten staakt of indien zijn onderneming wordt 

overgedragen; of 

c. de koper aangeeft dat hij niet in staat is zijn verplichtingen 

uit de overeenkomst na te komen; of 

d. er executoriaal beslag wordt gelegd op de eigendommen 

van de koper of een conservatoir beslag niet binnen 30 

dagen wordt opgeheven, zodat de koper de beschikking over 

een aanzienlijk deel van zijn eigendommen verliest; 

is de koper in verzuim en zijn wij zonder dat een 

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist 

gerechtigd eventuele lopende orders door middel van een 

schriftelijke kennisgeving aan de koper geheel of gedeeltelijk 

te annuleren en eventuele verschuldigde bedragen 

onmiddellijk op te eisen zonder de koper enige 

schadevergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd onze 

overige rechten, zoals de rechten inzake schadevergoeding. 

 

Geschillenbeslechting 

22. Op deze voorwaarden alsmede alle overeenkomsten 

tussen de partijen is Nederlands recht van toepassing. 

23. Alle geschillen die zich tussen partijen voordoen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in 

Amsterdam, onverminderd ons recht ons te wenden tot de 

rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van de 

koper.  

24. Toepasselijkheid van het verdrag van Wenen inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 

zaken van 1980 (CISG) wordt expliciet uitgesloten. 


