
Algemene Leveringsvoorwaarden Bassa Staal B.V. te Noordeloos zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam op 27 februari 2017 
onder nummer AL 12/2017. Deze vervangen de voorwaarden met nummer AL 34/2007. 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden 
van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, 
overeenkomsten, en verbintenissen, hoe ook genaamd, van Bassa 
Staal B.V., hierna te noemen Bassa Staal, met derden, hierna te 
noemen koper c.q. wederpartij. Deze voorwaarden prevaleren steeds 
boven voorwaarden van de wederpartij. 
 
Artikel 2 Overeenkomst 
 
2.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsvoorstellen en dergelijke van 
Bassa Staal zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
2.2. De inhoud van een gesloten overeenkomst volgt bindend uit de 
door Bassa Staal opgestelde documenten. 
2.3. Na aanvaarding door de wederpartij van een gedaan aanbod 
heeft Bassa Staal 8 dagen het recht dit te herroepen. 
 
Artikel 3 Prijzen en betaling 
 
3.1.  Prijzen gelden voor levering af fabriek en zijn exclusief 
omzetbelasting.  
3.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst geldende  prijzen van grondstoffen, diensten, (valuta-) 
koersen, lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren. 
Indien in deze factoren na het sluiten van de overeenkomst een 
wijziging optreedt, is Bassa Staal gerechtigd de kosten door te 
berekenen aan de wederpartij.  
3.3. Betaling dient te geschieden contant bij aflevering danwel 
binnen 30 dagen na factuurdatum.  
3.4. Bassa Staal is steeds gerechtigd vooruitbetaling of 
zekerheidsstelling te verlangen van de wederpartij. Indien wederpartij 
hiermee in gebreke blijft, is Bassa Staal gerechtigd de overeenkomst 
eenzijdig te ontbinden zonder dat de wederpartij recht heeft op enige 
schadevergoeding en onverminderd het recht van Bassa Staal op 
volledige schadevergoeding. 
3.5. Bij gerechtelijke uitspraak van faillissement, surséance van  
betaling of schuldsanering van wederpartij zijn alle vorderingen van 
Bassa Staal terstond en onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist.  
3.6. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder in 
gebrekestelling in verzuim en is de wederpartij vanaf de dag van 
verstrijken van de betalingstermijn een vertragingsrente van 2% per 
maand of gedeelte daarvan verschuldigd.  
3.7. Indien incassomaatregelen dienen te worden genomen, is de 
wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter 
hoogte van 15% over de verschuldigde hoofdsom met een minimum 
van € 250,00 exclusief omzetbelasting. 
 
Artikel 4  Levering en vervoer 
 
4.1.  Levering geschiedt af fabriek tenzij anders overeengekomen. 
4.2.  Opgegeven levertermijnen zijn steeds indicatief en niet te 
beschouwen als fatale termijn. 
4.3. Termijnoverschrijding door Bassa Staal is nimmer grond voor 
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding behoudens 
in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bassa Staal.  
4.4. Ingeval van verzuim aan de zijde van wederpartij, zoals het niet 
afnemen van geleverde zaken of producten of niet-betaling, is Bassa 
Staal, na een termijnstelling van 14 dagen, gerechtigd de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder 
dat de wederpartij daaraan enig recht op schadevergoeding kan 
ontlenen. 
4.5. Indien de te leveren zaken, ongeacht de overeengekomen wijze 
van vervoer, ter afname voor de wederpartij gereed staan, is de 
wederpartij tot onmiddellijke afname verplicht. Niet nakoming van 
deze verplichting geeft Bassa Staal het recht de zaken voor rekening 
en risico van de wederpartij op te slaan, respectievelijk opgeslagen te 
houden. 
4.6. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht 
tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en 
risico van koper. 
4.7. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper. Door Bassa Staal 
te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Artikel 5 Modellen 
 
5. De door Bassa Staal gehanteerde afbeeldingen, folders, monsters, 
modellen, etcetera worden enkel als voorbeeld verstrekt zonder dat 

de te leveren producten daarmee overeen dienen te komen en zijn 
derhalve niet bindend. 
 
Artikel 6 Garantie, reclame, aansprakelijkheid 
 
6.1. De wederpartij dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering 
te controleren op conformiteit met het overeengekomene. Reclames 
dienen schriftelijk te geschieden binnen 10 werkdagen na ontvangst 
door wederpartij van de geleverde zaken op straffe van verval van het 
recht van reclame. Na deze termijn geldt het geleverde als 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. 
6.2. Ten aanzien van eventuele garantieverplichtingen van Bassa 
Staal dienen kwaliteitseisen of –normen met betrekking tot te leveren 
zaken uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te worden, bij 
gebreke waarvan geen kwaliteitsgaranties worden verstrekt.  
6.3. De eventuele garantie van Bassa Staal geldt niet: 
a. zolang de wederpartij jegens Bassa Staal in verzuim is; 
b. wanneer de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn 
blootgesteld of onjuist zijn behandeld indien; 
c. wanneer Bassa Staal in geval van reclame niet binnen 10 dagen 
na de melding daarvan in de gelegenheid is gesteld het geleverde te 
onderzoeken; 
d. wanneer een jaar is verstreken na de levering. 
6.4. Bassa Staal garandeert niet dat het geleverde geschikt is voor het 
doel waarvoor de wederpartij dit wenst te gebruiken. Wederpartij is 
zelf verantwoordelijk voor de wijze van be- of verwerking van het 
geleverde. 
6.5. Bassa Staal, noch de bij haar werkzame personen, noch de door 
haar ingeschakelde hulppersonen, zijn nimmer, uit welken hoofde dan 
ook, aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, van 
wederpartij of derden met betrekking tot leveringsverplichtingen, 
geleverde zaken of het gebruik daarvan, geleverde werkzaamheden 
of gegeven adviezen. 
 
Artikel 7 Overmacht 
 
7.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de 
nakoming door Bassa Staal van haar verplichtingen verhinderen en 
die niet aan Bassa Staal zijn toe te rekenen zoals het ingebreke 
blijven van toeleveranciers van Bassa Staal, brand, stakingen of 
werkonderbrekingen, verlies van te verwerken materialen, import- of 
handelsbeperkingen, natuurgeweld, stagnatie in de productie van 
Bassa Staal of toeleveranciers, uitval van nutsvoorzieningen etc. 
7.2. Ingeval van overmacht worden de (leverings-)verplichtingen van 
Bassa Staal opgeschort. Na verloop van 6 maanden na het begin van 
de situatie van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder 
enig recht op schadevergoeding. 
7.3. Ingeval van het intreden van overmacht is Bassa Staal gerechtigd 
het reeds geleverde aan wederpartij in rekening te brengen. 
 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheden  
 
8.1. Bassa Staal blijft eigenaar van alle geleverde en nog te leveren 
zaken zolang de wederpartij alle vorderingen van Bassa Staal in 
verband met de overeenkomst of andere verplichtingen, uit welken 
hoofde dan ook, niet volledig heeft voldaan inclusief rente en kosten. 
8.2. Zolang de eigendom niet is overgegaan is het wederpartij niet 
toegestaan het geleverde te verpanden, te belenen, te verkopen, te 
verhuren, in bruikleen te geven of anderszins te vervreemden. 
8.3. Vorderingen die op de wederpartij ontstaan, kunnen niet door de 
wederpartij verpand worden aan derden. Eveneens zijn deze 
vorderingen overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke 
werking.   
8.4 Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen jegens 
Bassa Staal verbindt de wederpartij zich op eerste verzoek tot het 
stellen van nadere zekerheden, zoals maar niet uitsluitend het 
vestigen van een stil pandrecht op de vorderingen die de wederpartij 
op derden heeft.   
 
Artikel 9 Geschillen 
 
9.1. Op alle overeenkomsten tussen Bassa Staal en de wederpartij is 
het Nederlandse recht van toepassing. 
9.2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde 
rechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, tenzij enige 
andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd zou zijn.  


