Algemene verkoopvoorwaarden
Suc6vol B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen van en
overeenkomsten met Suc6vol B.V., hierna te
noemen Suc6Vol, inzake alle door Suc6Vol te
leveren producten en/of diensten van welke
aard dan ook.
Artikel 2 Totstandkoming
2.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven
en dergelijke door Suc6Vol gedaan verstrekt
zijn van algemene aard en vrijblijvend. Een
overeenkomst met Suc6Vol komt eerst tot
stand nadat Suc6Vol aan de opdrachtgever
een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft
gestuurd.
2.2 De opdrachtbevestiging van Suc6Vol wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven, tenzij de opdrachtgever Suc6Vol
binnen twee dagen na ontvangst van de
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk
anders bericht. Wijzigingen van een
overeenkomst worden eerst door schriftelijke
bevestiging van Suc6Vol bindend.

incassokosten zijn vastgesteld volgens een
staffel.
3.4 Suc6Vol boekt de ontvangen bedragen af
op het door debiteur aangegeven
factuurnummer. Wanneer het ontvangen
bedrag groter is wordt het bedrag eerst op de
factuur geboekt en daarna op de openstaande
kosten. Suc6Vol houdt zicht het recht voor om
de betalingen te boeken op de voor de
debiteur meest gunstige wijze.
3.5 Indien de opdrachtgever een verplichting
niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt,
worden alle verplichtingen van Suc6Vol uit
welken hoofde ook jegens de opdrachtgever
aangegaan, opgeschort totdat desbetreffende
verplichting alsnog is nagekomen, terwijl
Suc6Vol in dat geval voorts aanspraak kan
maken op contante betaling over de verdere
levering.
3.6 Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag
of surséance van betaling van de
opdrachtgever zijn alle vorderingen van
Suc6Vol op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief
omzetbelasting en andere overheidsheffingen.
Doen zich na de totstandkoming van de
overeenkomsten wijzigingen voor in een of
meer kostprijsfactoren van de te leveren
producten of werkzaamheden dan is Suc6Vol
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te
passen.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum, op een door Suc6Vol
aan te geven wijze. De opdrachtgever is
nimmer gerechtigd tot verrekening, aftrek of
op opschorting van enig aan Suc6Vol
verschuldigd bedrag. De opdrachtgever dient
op eerste schriftelijk verzoek van Suc6Vol
deugdelijke zekerheid te stellen voor de
nakoming van haar verplichtingen.
3.3 De betalingstermijn geldt als een fatale
termijn. De opdrachtgever is gedurende de
periode dat hij in verzuim verkeert over het
uitstaande bedrag een rente van 1% per
maand verschuldigd. Bovendien is de
opdrachtgever dan kosten verschuldigd
volgens de Wet Incasso Kosten. Deze kosten
bedragen maximaal 15 % van de hoofdsom,
met een minimum van EUR 40. De maximale

Artikel 4 Levering van producten en/of
diensten
4.1 Suc6Vol is zelf geen leverancier van
producten of diensten en schakelt voor de
levering van producten en diensten haar vaste
leveranciers in. Na totstandkoming van de
overeenkomst tussen Suc6Vol en de
opdrachtgever zal Suc6Vol de leverancier en
de opdrachtgever met elkaar in contact
brengen en verloopt communicatie
rechtstreeks tussen de leverancier en de
opdrachtgever. De leverancier is onder
verwijzing naar het bepaalde in artikel 2.2 niet
bevoegd om namens Suc6Vol de
overeenkomst met de opdrachtgever te
wijzigen.
4.2 Indien in de opdrachtbevestiging van
Suc6Vol geen levertijd is opgenomen,
geschiedt levering zodra het product of de
dienst beschikbaar is. Indien in de
opdrachtbevestiging van Suc6Vol wel een
levertijd is opgenomen zal Suc6Vol er naar
streven binnen deze termijn de levering te
laten plaatsvinden. Het betreft evenwel
nimmer een fatale termijn. De opdrachtgever
is niet gerechtigd om de overeenkomst te
ontbinden indien enige door Suc6Vol
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overeengekomen levertijd overschreden
wordt.
Artikel 5 Conformiteit, reclame
5.1 De opdrachtgever dient geleverde
producten onmiddellijk na levering te
controleren op conformiteit. Indien de
opdrachtgever niet binnen vijf dagen na
levering van de producten schriftelijk bij
Suc6Vol heeft gereclameerd vervalt zijn recht
op aanspraak wegens non-conformiteit.
5.2 Indien de opdrachtgever reclameert moet
hij de producten in onveranderde staat laten,
totdat Suc6Vol de klachten heeft onderzocht.
De opdrachtgever is uitsluitend na
toestemming van Suc6Vol bevoegd om voor
eigen rekening en risicoproducten te
retourneren aan Suc6Vol.
5.3 De opdrachtgever dient geleverde
diensten onmiddellijk na levering te
controleren op gebreken. Indien de
opdrachtgever niet binnen vijf dagen na
levering van de diensten schriftelijk bij
Suc6Vol heeft gereclameerd vervalt zijn recht
op aanspraak wegens een gebrek in de
prestatie van Suc6Vol.
Artikel 6 Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke
buiten de directe invloed van Suc6Vol liggende
omstandigheid, die de nakoming van de
overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert,
waaronder maar niet beperkt tot: beperkende
overheidsmaatregelen, oorlog, staking,
natuurrampen, beslaglegging, geheel of
gedeeltelijk in gebreke blijven van een
leverancier van Suc6Vol (waaronder
transporteurs) of gebrek aan grondstoffen,
halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, en
iedere andere omstandigheid die, indien
zodanige omstandigheid Suc6Vol bekend was
geweest ten tijde van het sluiten van de
betreffende overeenkomst, haar had doen
besluiten deze overeenkomst niet of niet
onder gelijke voorwaarden af te sluiten.
6.2 In geval van overmacht, heeft Suc6Vol het
recht de uitvoering van deze overeenkomst op
te schorten dan wel deze overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat
zij schadeplichtig wordt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Suc6Vol jegens
haar opdrachtgever is beperkt tot directe
schade. Aansprakelijkheid voor indirecte
schade, waaronder gederfde winst en schade
door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld van de
directie van Suc6Vol.
7.2 In geval van non-conformiteit is Suc6Vol
gehouden tot – naar eigen keuze van Suc6Vol
– vervanging van de geleverde producten of
diensten of creditering van de geleverde
gebrekkige producten of diensten. Suc6Vol is
alsdan niet gehouden tot vergoeding van
enige schade van de opdrachtgever.
7.3 De aansprakelijkheid van Suc6Vol is te
allen tijde beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de opdracht, althans tot
dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De
aansprakelijkheid van Suc6Vol is daarnaast
beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar
uitkeert, als dat lager is.
Artikel 8 Geschillen en toepasselijk Recht
8.1 Alle geschillen betrekking hebbende op
een overeenkomst of uitvoering van een
overeenkomst tussen de opdrachtgever en
Suc6Vol, die niet in onderling overleg tussen
partijen kunnen worden opgelost, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Den
Bosch.
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