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Leveringsvoorwaarden BioComp® 

1. Algemene toepasselijkheid 

 

1.1  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen van 

goederen en materialen van BioComp bv, hierna te noemen BioComp, deze leverings- en verkoopvoorwaarden. 

1.2  

De koper met wie eenmaal op basis van onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de 

toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en BioComp. 

  

2. Totstandkoming van de overeenkomst 

 

2.1  

Alle aanbiedingen van BioComp zijn steeds geheel vrijblijvend.  

2.2  

Toezeggingen door en afspraken met haar personeel, waaronder begrepen haar vertegenwoordigers, binden 

BioComp slechts indien en voorzover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

2.3  

Een overeenkomst komt eerst tot stand indien een bestelling of een aan BioComp verstrekte opdracht schriftelijk is 

bevestigd. 

 

3. Prijzen 

 

3.1  

Tenzij anders overeengekomen, gelden alle prijzen af magazijn, exclusief omzetbelasting en verzendkosten. 

3.2  

Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende monetaire 

verhoudingen tussen binnenlandse en buitenlandse valuta, invoerrechten en andere belastingen en heffingen. 

BioComp behoudt zich het recht voor om in geval van wijziging in een of meer dezer factoren, voordat levering 

heeft plaatsgevonden, de prijs zodanig aan te passen dat de daarin ingetreden wijziging op evenredige wijze is 

verdisconteerd. 

3.3  

Met betrekking tot vorderingen op buiten Nederland gevestigde debiteuren welke in buitenlandse valuta luiden,  

is BioComp niet aansprakelijk voor koers- en omrekeningsverschillen en/of transferproblemen. 
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4. Leveringen 

 

4.1  

Levering van bestelde goederen en materialen geschiedt af magazijn. De goederen reizen steeds voor risico van 

koper, ook indien het vervoer geschiedt met transportmiddelen van BioComp. 

4.2  

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering franco op het overeengekomen afleveringsadres van de 

koper. 

4.3  

Door BioComp opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van levertijden geeft de 

koper, behoudens voor zover deze overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van 

BioComp, geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige voor 

de koper uit de overeenkomst voortvloeiende verp1ichting. 

4.4  

Indien ten gevolge van overmacht als bedoeld in artikel 8, dan wel door een al dan niet verwijtbaar handelen of 

nalaten van de koper, waaronder het niet tijdig terugzenden van een gevraagde akkoordbevestiging - een en 

ander in redelijkheid te beoordelen door BioComp - vertraging in de levering veroorzaakt, zal de levertijd worden 

verlengd met tenminste de duur van de vertraging. 

4.5  

De koper is verplicht de zaken op het moment van levering in ontvangst te nemen. Alle kosten en schade die voor 

BioComp ontstaan wegens weigering van ontvangst door de koper van (een gedeelte van) de door hem 

bestelde zaken, zijn voor rekening van de koper, kosten van opslag daaronder begrepen. 

  

 

5. Eigendomsvoorbehoud 

 

5.1  

Alle door BioComp geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al 

hetgeen BioComp in verband met de onderliggende overeenkomst van de koper heeft te vorderen, schade, 

rente, en kosten daaronder begrepen. 

5.2  

De koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden. Voor het geval 

dit niettemin gebeurt, draagt de koper voor alsdan alle rechten en aanspraken, die hij via verkoop van deze 

zaken verkrijgt, over aan BioComp. 

5.3  

De koper is verplicht BioComp onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden of beslag 

leggen op onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken. 

5.4  

Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt BioComp onherroepelijk door de koper gemachtigd 

om, indien deze zijn jegens BioComp aangegane verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of zich een van de in 

artikel 10 genoemde situaties voordoet, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar 

geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe de plaats waar deze zaken zich bevinden, te betreden. 
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6. Betaling 

 

6.1  

Tenzij anders is aangegeven, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat enige 

korting is toegestaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is vanaf de factuurdatum een vertragingsrente 

verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandsche Bank, vermeerderd met 5%. Reclame schort 

de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. 

6.2 

Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke vervoegingskosten wegens wanbetaling of andere wanprestatie van 

koper komen voor diens rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het 

verschuldigde bedrag en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar, zodra BioComp de vordering aan een derde 

ter incasso uit handen heeft gegeven. 

6.3 

Al hetgeen BioComp van koper te vorderen heeft, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar wanneer surseance van 

betaling of het faillissement van koper is aangevraagd, wanneer koper onder curatele is gesteld, wanneer enig 

beslag op goederen of vorderingen van koper wordt gelegd, danwel wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt 

of wordt ontbonden. 

  

7. Reclame & Garantie 

 

7.1 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn adviezen en mededelingen door of namens BioComp 

verstrekt, - bijvoorbeeld betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling, toepassingsmogelijkheden, 

eigenschappen e.d. van goederen en/of materialen-, geheel vrijblijvend, zonder dat BioComp wordt geacht 

daarmee verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid te hebben aanvaard. Zij gelden uitsluitend als niet bindende 

informatie. 

7.2 

Met betrekking tot de geleverde goederen en/of materialen geldt, dat deze terstond na levering grondig door de 

koper geïnspecteerd moeten worden. Eventuele gebreken die bij een dergelijke inspectie worden ontdekt, 

moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan BioComp ter kennis worden gebracht. 

7.3 

In geval van gebreken in door BioComp geleverde goederen zal BioComp, mits tijdig en juist is gereclameerd, te 

harer keuze overgaan tot gratis herstel, danwel, tegen teruggave van het aanvankelijk geleverde, tot herlevering 

of tot restitutie van de betaalde koopsom in welke laatste geval de overeenkomst zal zijn ontbonden. Tot enige 

verdergaande verplichting is BioComp niet gehouden, ook niet tot het betalen van schadevergoeding. 

7.4 

Met inachtneming van de in dit artikel gestelde beperkingen staat BioComp in voor de deugdelijkheid van de 

door haar geleverde zaken. 

a. Geen garantie bestaat indien de koper de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling niet  

  strikt heeft opgevolgd; 

b. De garantie geldt slechts voor gebreken waarvan de koper aantoont dat die het gevolg zijn van een  

  gebrekkige constructie of van gebrekkige materialen en zich voordoen bij een normaal en oordeelkundig  

  gebruik overeenkomstig de gebruiksaanwijzing onder normale omstandigheden en voor het doel   

  daarvoor zij dienen; 
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c. De garantie geldt niet voor (onderdelen van) zaken en materialen die BioComp niet van haar  

   toeleverancier verkrijgt; 

d. Geen garantie bestaat indien de zaken door een ander dan BioComp zijn gerepareerd of gewijzigd. 

7.5 

Behoudens, dan wel voorzover volgt uit het hiervoor sub 7.1 tot met 7.3 bepaalde, is BioComp niet aansprakelijk 

voor enig materiële of immateriële schade die bij de koper of bij derden ontstaat als direct of indirect gevolg van 

tekortkomingen en/of gebreken in door BioComp geleverde goederen en/of materialen, of ten gevolge van 

welke andere oorzaak dan ook. In ieder geval blijft een eventuele aansprakelijkheid van BioComp te allen tijde 

beperkt tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijk overeengekomen koopsom. 

7.6 

Tegen alle aanspraken van derden als bedoeld in 7.5 zal de koper BioComp steeds volledig vrijwaren.  

 

 

8. Overmacht 

 

8.1 

In geval van overmacht heeft BioComp het recht de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door een eenvoudige mededeling aan de koper en zonder 

overigens tot enige schadevergoeding uit welken hoofde ook te zijn gehouden. Onder overmacht zal worden 

verstaan alle van de wil van BioComp onafhankelijke omstandigheden van welke aard ook, waaronder BioComp 

de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen. Onder 

overmacht zal in ieder geval, doch niet uitsluitend, worden begrepen: mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, 

werkstaking- of uitsluiting, brand, ontploffingen of andere ernstige storingen in het bedrijf van BioComp, alsmede 

het niet of niet tijdig of behoorlijk voldoen aan hun verplichtingen aan BioComp van haar leveranciers. 

 

9. Ontbinding 

 

9.1 

Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van 

faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, (voorlopige) surseance van betaling 

aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, alsmede wanneer zijn vermogen geheel dan wel gedeeltelijk in 

beslag wordt genomen, heeft BioComp het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 

overeenkomst geheel of naar keuze te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. Tevens 

heeft BioComp in deze gevallen recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. In genoemde gevallen is 

elke vordering die BioComp ten laste van de koper heeft of zal verkrijgen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een 

nadere ingebrekestelling is vereist. 

9.2 

Indien levering of het gebruik van zaken aan wettelijke vereisten onderworpen is, is BioComp gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien zij van oordeel is dat 

niet zeker is dat deze vereisten bij levering aan koper zullen worden vervuld. Koper verplicht zich bij eventuele 

doorlevering van zaken zorg te dragen voor vervulling van deze vereisten. 
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10. Geschillen & Toepasselijk recht 

 

10.1  

Alle geschillen verband houdende met aanbiedingen van, leveringen door, opdrachten aan en overeenkomsten 

met BioComp, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij BioComp 

aan een andere bevoegde rechter voorkeur geeft. 

10.2 

Op de verhouding tussen de koper en BioComp is Neder1ands recht van toepassing. Toepasselijkheid van de 

Eenvormige wetten op de internationale koop van zaken en de totstandkoming daarvan, wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 
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