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ALGEMENE VERKOOP- EN 
LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
Artikel 1- Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Gebruiker: Buitenleven second life wood, 
gevestigd te (4705AC) Roosendaal aan de 
Gastelseweg 74 en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer: 4074130. 

2. Wederpartij/ Klant: de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die aan of van gebruiker 
producten heeft verkocht respectievelijk 
gekocht. 

3. Overeenkomst: elke mondeling of schriftelijke 
afspraak tussen klant en gebruiker tot de 
verkoop van producten en het verrichten van 
werkzaamheden door gebruiker ten behoeve 
van klant. 

4. Partijen: gebruiker en klant gezamenlijk. 
 

Artikel 2- Toepasselijkheid 
1. Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn 

deze algemene voorwaarden van toepassing op 
alle aanbiedingen van en overeenkomsten met 
gebruiker. 

2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of 
regelingen, afwijkende bedingen op de 
overeenkomst of deze algemene voorwaarden 
waarbij gebruiker verplichtingen aangaat of 
instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet 
als tussen partijen overeengekomen, zolang zij 
niet door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.  

3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend 
gelden ook indien het briefpapier, de facturen 
en/of de overige bescheiden afkomstig van de 
wederpartij verwijzen naar of vermelden dat 
zijn/haar of andere algemene voorwaarden van 
toepassing zouden zijn.  
 

Artikel 3- Aanbiedingen en overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en 

prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. 
Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals 
in de aanbieding is vermeld. Indien er geen 
termijn is vermeld, geldt de aanbieding veertien 
dagen. Een aanbieding kan door gebruiker 
worden verlengd door een schriftelijke 
mededeling aan de wederpartij, waarin ook de 
duur van de verlenging staat vermeld. 

2. Er is eerst dan sprake van een overeenkomst 
c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als 
aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt 
van een vertegenwoordiger of wederverkoper – 
wanneer zulks schriftelijk door gebruiker is 
bevestigd of indien na de totstandkoming van 
de overeenkomst c.q. na ontvangst van de 
bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft 
plaatsgevonden door gebruiker. Bij verkoop uit 
(magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats 
treden voor de schriftelijke bevestiging.  

 
Artikel 4- Prijzen 

1. Bij levering binnen Europa luiden de prijzen, 
inclusief btw en worden deze niet franco 
geleverd. 

2. In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in 
euro’s, exclusief de met betrekking tot de 
overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en 
uitvoerrechten, stations-, bewakings-, 
inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of 
andere heffingen zijn. 

3. Indien (nog) geen prijs is overeengekomen 
worden de op het moment van levering door 
gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven aan 
de wederpartij berekend. 

 
Artikel 5- Levering en Risico 

1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij 
wijze van inlichting en bij benadering.  

2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft 
de wederpartij niet het recht de overeenkomst te 
ontbinden, betaling te weigeren of anderszins 
niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. 
Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd 
gebruiker tot vergoeding van schade 
hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. 

3. Indien niet franco is verkocht is het risico voor 
de producten tijdens het vervoer voor rekening 
van de wederpartij vanaf het moment dat de 
producten het bedrijf/magazijn van gebruiker 
hebben verlaten. Het risico voor de producten is 
derhalve tijdens het vervoer voor rekening van 
de wederpartij. Gebruiker is vrij in de keuze van 
(be)lading, transportmiddel en 
expediteur/vervoerder, tenzij anders is 
overeengekomen. 

4. De wederpartij is verplicht het geleverde 
dadelijk na aflevering te controleren op 
hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige 
afwijkingen van het overeengekomene. 

5. Gebruiker is gerechtigd een bestelling in zijn 
geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten 
te leveren. In dat laatste geval is gebruiker 
gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan 
de wederpartij te factureren en daarvoor 
betaling te verlangen. Indien en zolang een 
deelzending door de wederpartij niet wordt 
betaald, is gebruiker niet tot levering van de 
volgende deelzending verplicht, maar is 
gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder 
enige ingebrekestelling van de wederpartij op te 
schorten of te ontbinden. 

 
Artikel 6- Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle geleverde en nog te leveren producten 
blijven uitsluitend eigendom van gebruiker, 
totdat alle vorderingen die gebruiker op de 
wederpartij heeft of zal krijgen. 

2. De wederpartij is verplicht de producten die 
onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd 
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar 
eigendom van gebruiker te bewaren. De 
wederpartij zal de in dit artikel bedoelde 
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producten behandelen als een goed huisvader. 
Hij/zij zal de producten tegen alle calamiteiten 
verzekeren op basis van de factuurwaarde. De 
wederpartij zal gebruiker op haar eerste verzoek 
naam en adres van de verzekeraars en kopieën 
van de polissen verstrekken. Voorts zal de 
wederpartij op het eerste verzoek van gebruiker, 
voor zover dat nog niet al van rechtswege is 
ontstaan ten gunste van gebruiker een stil 
pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen 
dien aangaande op de verzekeraar. 

3. gebruiker is gerechtigd producten die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij 
de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen 
indien de wederpartij in gebreke is met de 
nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen 
of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te 
gaan verkeren. De wederpartij zal gebruiker te 
allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar 
terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de 
producten en/of ter uitvoering van onze rechten. 

 
Artikel 9- Merk, kwaliteit, garantie, reclames en 
gebruik 

1. Hout is een natuurproduct wat altijd onder 
invloed staat van vocht- en 
temperatuurwisselingen. Het voorkomen van 
kwasten, warrig draadverloop, kleurverschillen, 
scheuren en noesten is niet mogelijk. Door 
weersinvloeden zoals regen, vocht en zon kan 
hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel 
recht zijn. Ook kan er sprake zijn van 
(mechanische, chemische of biologische) 
aantasting van het hout door onder andere 
ongedierte en schimmels. Hiervoor is gebruiker 
nimmer aansprakelijk. 

2. Er dient altijd rekening gehouden te worden met 
10% verwerkingsverlies bij gebruik in 
wildverband voor wat betreft sloophout.  

3. Op de levensduur van hout wordt geen garantie 
gegeven. 

4. Grondcontract van hout dient te allen tijde 
vermeden te worden. 

5. Balken en planken van hout zijn standaard ruw 
of fijn bezaagd tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. 

6. Balken en planken van hout kunnen voorzien 
zijn van (rood) gekleurde koppen.  

7. Balken en planken kunnen langer zijn dan in de 
specificatie is weer gegegeven. 

8. Door gebruiker geleverd hout is niet behandeld 
tegen houtaantasters, tenzij uitdrukkelijk anders 
is vermeld. 

9. Reclames hoegenaamd en van welke aard dan 
ook schorten de betalingsverplichting van de 
wederpartij niet op.  

10. Reclames worden door gebruiker alleen 
geaccepteerd als deze per aangetekende brief 
bij gebruiker wordt ingediend binnen acht dagen 
na aflevering van de producten. 

11. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar 
reclame slechts aan de hand van de producten 
kunnen bewijzen, terwijl voorts op de 
wederpartij de bewijslast rust dat deze 
producten dezelfde zijn als die welke door 
gebruiker zijn afgeleverd en dat de producten in 
dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten 
van het magazijn van gebruiker. 

12.  Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, 
finish en dergelijke die technisch niet te 
voorkomen zijn of die volgens usance algemeen 
worden toegelaten, kunnen geen grond 
opleveren voor reclame. 

13.  Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden 
door gebruiker indien zij in staat is gesteld de 
producten in originele staat en in originele 
verpakking te controleren. 

14. Alleen producten die in opdracht van gebruiker 
zijn geretourneerd en waarvan bovendien de 
reclame door gebruiker akkoord is bevonden, 
worden door gebruiker geaccepteerd. De 
terugzending is voor rekening en risico van de 
wederpartij.  

15. Bij een door de wederpartij bewezen en door 
gebruiker gegrond bevonden reclame kan 
gebruiker te harer keuze de onderdelen of de 
artikelen waarop de reclame betrekking heeft 
remplaceren of aan de wederpartij crediteren, 
met uitsluiting van elk ander recht van de 
wederpartij op schadevergoeding.  

16. Ten aanzien van reclames wordt iedere 
gedeeltelijke levering als een afzonderlijke 
levering beschouwd.  

 
Artikel 8- Aansprakelijkheid   

1.  Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde 
van gebruiker of haar ondergeschikten is zij niet 
aansprakelijk voor enigerlei vorm van directe of 
indirecte schade – waaronder begrepen schade 
in de vorm van omzetderving of verminderde 
goodwill in het bedrijf of beroep van de klant, 
immateriële en materiële schade, bedrijfs- of 
stagnatieschade, schade aan roerende of 
onroerende zaken, dan wel aan personen, 
zowel bij de klant als bij derden – als gevolg van 
of verband houdende met het gebruik of 
verbruik van door gebruiker geleverde zaken of 
door gebruiker verrichte werkzaamheden dan 
wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het 
uitvoeren van werkzaamheden of het leveren 
van zaken zijn ingeschakeld, dan wel 
veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering 
of de uitvoering van de overeenkomst worden 
gebruikt.  

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de manier 
waarop de klant gebruik maakt van de door 
gebruiker of de partner geleverde diensten of 
producten. 

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van 
door de klant verstrekte onjuiste en/of 
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onvolledige gegevens en/of materialen en/of 
werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of 
onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te 
zijn. 

4. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de 
voornoemde volledige uitsluiting van de 
aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt 
dat de hoogte van het door gebruiker te betalen 
bedrag terzake van schadevergoeding en boete 
nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag 
waarvoor de door gebruiker afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk 
aanspraak geeft op een uitkering.  

5. De totale aansprakelijkheid van gebruiker, uit 
welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding 
van directe schade tot maximaal het bedrag van 
de op basis van die overeenkomst betaalde 
prijs. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan: 

- aantoonbare redelijke kosten die de klant zou 
moeten maken om de prestatie van gebruiker 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. 
Deze schade wordt echter niet vergoed indien 
de overeenkomst wordt ontbonden of indien de 
schade is te wijten aan de klant; 

- materiële schade aan andere eigendommen 
van de andere partij en/of derden; 

- aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter 
vaststelling van de oorzaak en de omvang van 
de schade, mits de vaststelling betrekking heeft 
op directe schade in de zin van deze Algemene 
Voorwaarden; 

- aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, mits de 
klant aantoont dat deze kosten hebben geleid 
tot beperking van directe schade in de zin van 
deze Algemene Voorwaarden.  

6. In alle gevallen blijft echter gelden dat gebruiker 
nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade 
en/of gevolgschade, waaronder begrepen 
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de 
onderneming van de wederpartij. 

 
Artikel 10- Overmacht 

1. In geval van overmacht is de verkoper naar 
eigen keus gerechtigd de uitvoering van een 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
schorten voor de duur van de overmacht 
opleverende omstandigheden, hetzij de koop, 
voor zover deze door de overmacht 
opleverende omstandigheden getroffen wordt, 
te ontbinden zonder dat de wederpartij 
aanspraak kan maken op enige 
schadevergoeding. 

2. Als overmacht opleverende omstandigheden 
worden ten deze o.a. beschouwd: staking, 
uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, 
of andere van buiten komende onheilen, 
mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, 
blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of 
andere overheidsmaatregelen, stagnatie of 

vertraging in de aanvoer van grondstoffen of 
machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, 
gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke 
omstandigheden, waardoor de normale gang in 
het bedrijf wordt belemmerd tengevolge 
waarvan de nakoming van de overeenkomst 
door verkoopster in redelijkheid niet van haar 
mag worden verlangd. 

 
Artikel 11- Betaling 

1. De geldbedragen die de wederpartij aan 
gebruiker moet betalen zijn geheel en dadelijk 
opeisbaar bij de totstandkoming van de 
rechtsverhouding, tenzij anders is 
overeengekomen. Indien en voor zover de 
geldbedragen niet opeisbaar zijn 
overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de 
geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij 
gehele of gedeeltelijke aflevering van de 
producten. Voor zover de geldbedragen die de 
wederpartij aan gebruiker verschuldigd is nog 
niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het 
voorgaande, dan dient in ieder geval betaling 
van de facturen van gebruiker plaats te vinden 
binnen 14 dagen na factuurdatum. Reclames 
tegen facturen moeten schriftelijk bij gebruiker 
zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het 
verstrijken van de termijn geldt de factuur als 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de 
wederpartij aanvaard. Eventuele 
rechtsvorderingen moeten op straffe van verval 
uiterlijk 1 januari na tijdige reclamemelding 
aanhangig zijn gemaakt. 

2. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige 
nakoming volgens de hierboven genoemde 
leden is de wederpartij zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling is vereist in gebreke en in 
verzuim. In geval van verzuim evenals in geval 
van aanvraag van surséance van betaling of 
van het faillissement of van liquidatie van de 
zaak van de wederpartij is de wederpartij aan 
gebruiker over de aan gebruiker verschuldigde 
bedragen een rente verschuldigd van 1% per 
maand, danwel indien dit meer is, is de 
wederpartij daarover de wettelijke rente 
verschuldigd. gebruiker is alsdan tevens 
gerechtigd alle met de wederpartij lopende 
overeenkomsten zonder enige rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan 
gebruiker van alle daaruit voor gebruiker 
ontstane kosten en schade. 

3. Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel 
genoemde omstandigheden, zullen de 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten 
terzake van vaststelling van schade en 
aansprakelijkheid en ter verkrijging van 
voldoening, zomede ter voorkoming van 
beperking van schade als gevolg van 
gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid 
berust, de rente over de hoofdsom en de 
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overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk 
opeisbaar worden. 
  

Artikel 12- Wanprestatie en ontbinding 
1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet 

nakomt, bij diens faillissement, surséance van 
betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn 
producten, stillegging, overdracht of liquidatie 
van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen 
in zijn financiële omstandigheden, is gebruiker 
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar 
verdere rechten op schadevergoeding. 

2. Gebruiker heeft in de in het eerste lid genoemde 
omstandigheden bovendien het recht verdere 
uitvoering van alle tussen partijen lopende 
overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze 
omstandigheden alle openstaande vorderingen 
van wederpartij ineens en onmiddellijk 
opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige 
zekerheden kan stellen. 

 
Artikel 13- Herroepingsrecht/ retourneren 

1. Producten kunnen niet retour gebracht worden, 
tenzij anders overeengekomen.  

2. Er is geen mogelijkheid voor een koop op 
afstand, tenzij anders overeengekomen. De 
consument dient altijd langs te komen op het 
desbetreffende product te bekijken en te 
bestellen.  

3. Indien er tussen partijen overeen is gekomen 
dat er wel een koop of afstand plaats kan 
vinden, geldt hierbij te allen tijde dat er geen 
herroepingsrecht van toepassing is. De 
consument die dus verzoekt om koop op 
afstand en gebruiker stemt daarmee in, dan is 
consument hiermee direct akkoord gegaan van 
het verval van het herroepingsrecht. 

 
Artikel 14- Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Alle geschillen worden beslecht langs de 
minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk 
blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het 
arrondissement Zeeland- West- Brabant. 
Gebruiker is evenwel gerechtigd om eventuele 
geschillen ook voor te leggen aan een andere 
bevoegde rechter. 

2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en 
iedere nadere overeenkomst, alsmede op 
geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands 
recht van toepassing. Het verdrag van Wenen 
inzake de internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken van 11 april 1980 
Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing. 

 
 
 
 


