
ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap OTTO SIMON B.V.
gevestigd en kantoorhoudende aan de Schuilenburglaan 1, 7604 BJ te Almelo.

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Otto Simon gesloten verkoopovereenkomsten en/of op de levering van de door Otto Simon in de handegebrachte zaken, alsmede op de 
uitlegging van en uitvoering van bovenbedoelde overeenkomsten. Afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde op aanvraag bij Otto Simon gratis verkrijgbaar. Eventuele inkoop- of andere 
voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij zij schriftelijk door Otto Simon zijn aanvaard.
Artikel 2 Offertes
a.  Alle door of vanwege Otto Simon uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Otto Simon niet. Een overeenkomst van koop en verkoop komt eerst tot stand na schriftelijke 
aanvaarding door Otto Simon, onverminderd de gebondenheid van degene die bestelt.
b.  Voorwaarden en/of bedingen welke met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van Otto Simon zijn overeengekomen, zijn van onwaarden en binden Otto Simon niet, tenzij 
de voorwaarden en bedingen door Otto Simon schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3 Prijzen
a.  De door Otto Simon opgegeven prijzen gelden voor levering af de opslagplaatsen van Otto Simon, exclusief omzet- en/of andere belastingen, exclusief transportkosten.
b.  Indien in het tijdvak gelegen tussen de datum van koop en die van levering, verhogingen en/of toeslagen van kracht worden en/of overheidsmaatregelen worden afgekondigd en/of belas-
tingen worden ingevoerd dan wel verhoogd, is Otto Simon gerechtigd de koper dienovereenkomstig toeslagen op de prijs van de lopende bestellingen in rekening te   
brengen. De verhoogde prijs geldt in dat geval als de overeengekomen prijs.
c.  Indien aanmerkelijke wijzigingen in de waardeverhouding van het Nederlandse betaalmiddel of van het betaalmiddel in het land van herkomst der zaken optreedt, is Otto Simon gerechtigd 
de overeenkomst te annuleren of de koper de dienovereenkomstige prijsverschillen in rekening te brengen.
d.  In geen geval is Otto Simon op grond van het bovenstaande gehouden tot enige schadevergoeding.
e.  Indien Otto Simon, per abuis, een foutieve lagere prijs voor een artikel hanteert, is zij niet verplicht dit artikel voorde aangegeven prijs aan de koper te leveren. Indien voorafgaand aan 
levering deze fout geconstateerd wordt, kan koper beslissen of deze het artikel alsnog voor de correcte prijs wenst te bestellen. Indien de foutief lagere prijs na verzending wordt geconstateerd, 
staat het Otto Simon vrij alsnog de correcte, hogere prijs door te belasten aan koper, welke koper dan ook zal voldoen.
Artikel 4 Levertijden
a.  Alle leveringen vinden plaats vanaf de opslagplaatsen van Otto Simon. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco huis mits de order voldoet aan de voorwaarden als vermeld 
in onze jaarlijkse condities. De wijze van vervoer der goederen is ter keuze van Otto Simon.
b.  Alle leveringstijden of leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, doch gelden slechts als streefdatum resp. streeftermijn, zodat de koper aan overschrijding daarvan 
geen rechten kan ontlenen. Een dergelijke overschrijding geeft de koper geen aanspraak op ontbinding van de overeenkomst en/of op schadevergoeding, behoudens in geval van het navolgen-
de. Indien drie maanden zijn verstreken na de op gegeven leveringstijd resp. leveringstermijn, zonder dat Otto Simon de bestelde zaken heeft geleverd, kan de koper aan Otto Simon bij aange-
tekend schrijven een fatale termijn aanzeggen; deze fatale termijn bedraagt minimaal twee weken. Indien deze fatale termijn verstrijkt zonder dat Otto Simon levert, kan koper de overeenkomst 
eenzijdig als ontbonden verklaren. Indien de levering plaatsvindt onder een zgn. valutabetaling is Otto Simon gerechtigd de door haar geprognosticeerde leveringstijd telkens te verlengen tot 
aan de datum van de overeengekomen levering krachtens beding inzake valutabetaling. Levert Otto Simon al dan niet, dan kan koper aan Otto Simon een fatale termijn stellen van minimaal twee 
weken, zoals hierboven omschreven.
c.  Indien bij een zending zaken waarneembaar beschadigd worden aangeboden, dient koper dadelijk procesverbaal door de vervoerder te laten opmaken alvorens de zaken in ontvangst te 
nemen, bij gebreke waarvan Otto Simon niet aansprakelijk is. Terugzending van zaken kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Otto Simon.
d.  De koper dient protesten (waaronder manco-meldingen, etc.) ter zake van leveringen binnen 24 uur na levering van de goederen schriftelijk bij Otto Simon in te dienen, bij gebreke waarvan 
Otto Simon een protest niet meer in behandeling kan nemen.
e.  De levering der zaken wordt geacht plaatsgevonden te hebben op het moment van aanbieding tot aflevering aan de vervoerder resp. de koper.
f.  Retourzendingen dienen franco te geschieden behalve in geval van vergissing van Otto Simon, in geval producten werden geleverd met een fabricagefout of in geval van gebrekkige leve-
ring.
Artikel 5 Risico- en eigendomsovergang
a.  Zolang het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst, inclusief de vorderingen wegens eventueel tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, niet of slechts gedeel-
telijk aan Otto Simon is / zijn voldaan, blijven de geleverde artikelen eigendom van Otto Simon. Waar in deze voorwaarden van levering gesproken wordt, is dus feitelijke levering of aflevering 
bedoeld.
b.  Onverminderd de overige rechten die Otto Simon heeft, wordt Otto Simon onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, zonder 
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Otto Simon geleverde zaken terug te halen.
c.  De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 6 Betaling
a.  Behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkende bedingen, dienen alle betalingen te geschieden volgens de condities die vermeld zijn op de factuur van Otto Simon, die betrekking heeft 
op de betreffende overeenkomst.
b.  Verrekening of het in mindering brengen van enig ander bedrag of korting, hoe ook genaamd, door koper, anders dan genoemd in de betalingscondities van Otto Simon als bedoeld in het 
vorige lid van dit artikel, is uitgesloten.
c.  De koper kan betaling niet achterwege laten of opschorten met een beroep op een tegenvordering op, danwel nalatigheid van Otto Simon.
d.  De koper is over het volgens iedere factuur te vorderen bedrag, dat niet op de vervaldag van de factuur is betaald, een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand 
verschuldigd, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van Otto Simon vereist is. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die ten gevolge van de niet of niet tijdige 
betaling van de koper zijn ontstaan of worden veroorzaakt, komen ten laste van de koper. Deze buitengerechtelijke kosten zullen minimaal bestaan uit een bedrag dat volgens onderstaand 
schema berekend dient te worden, door toepassing, afhankelijk van de grootte van de hoofdsom, van één of meer regels van het schema, met een minimum van € 175,--.
 Over de eerste     € 3.000,--   15 %
 Over het meerdere tot    € 6.000,--   10 %
 Over het meerdere tot    € 15.000,--     8 %
 Over het meerdere tot    € 60.000,--      5 %
 Over het meerdere boven    € 60.000,--       3 %
e.  Otto Simon is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de koper behoorlijke zekerheid stelt voor betaling en de levering op te schorten totdat dergelijke zekerheid is verkregen. Ingeval 
zekerheid niet binnen een door Otto Simon te bepalen termijn is verkregen, is Otto Simon gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
f.  Betaling van het verschuldigde factuurbedrag door een derde bevrijdt de koper van zijn betalingsverplichting. Betaling van de koper aan een derde, bijvoorbeeld een inkoopcombinatie, 
bevrijdt de koper niet van zijn betalingsverplichting jegens verkoper, tenzij deze betaling daadwerkelijk aan de verkoper ten goede is gekomen. De koper kan niet vertrouwen op een door een 
derde gewekte schijn dat deze bevoegd zou zijn voor de verkoper betaling in ontvangst te nemen met bevrijdende werking voor de koper.
Artikel 7 Reclames
a.  Alle eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden en dienen uiterlijk binnen één maand nadat het gebrek of de fout aan de koper is gebleken, doch in ieder geval binnen één jaar na de 
levering der zaken als bedoeld in art. 4 sub d van deze voorwaarden, in het bezit van Otto Simon te zijn gekomen. De reclames dienen nauwkeurige opgave van aard en grond van de vermeende 
klachten te bevatten. Reclames aan tussenpersonen gedaan, zijn van onwaarde en worden door Otto Simon niet erkend.
b.  Indien een reclame op de voorwaarden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel is geschied, kan Otto Simon harer keuze hetzij een schadeloosstelling verlenen, die in onderling overleg 
vastgesteld dient te worden, hetzij, onder terugzending van de aanvankelijke geleverde zaken door koper, tot nieuwe levering overgaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Otto Simon is, behoudens het bepaalde in art. 7 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct, hetzij indirect, het gevolg is van het niet beantwoorden van de 
geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
Artikel 9 Annulerings- en opschortingsrecht voor Otto Simon
a.  Otto Simon heeft het recht, indien de koper in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door Otto Simon uitgevoerde leveringen te voldoen, haar 
eigen verplichtingen jegens koper op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.
b.  Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Otto Simon omstandigheden ter kennis komen die Otto Simon goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal 
voldoen, is Otto Simon gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.
Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht is Otto Simon gerechtigd de leveringstermijnen te verlengen of de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadever-
goeding en onverminderd het recht van Otto Simon om betaling te verlangen van de koper van hetgeen zij reeds heeft geleverd. Dit geldt ook indien Otto Simon door omstandigheden buiten 
haar schuld niet in staat is te beschikken over zaken of materiaal dat benodigd is voor uitvoering van de overeenkomst of in geval van andere belemmeringen, zoals arbeidsgeschillen, stakingen, 
brand, vorst, overstroming, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunningen, transport- of leveringsproblemen, storingen in het bedrijf van Otto Simon of in dat van haar leveranciers, 
onverschillig van welke omvang of door welke oorzaak.
Artikel 11 Toepasselijk recht / Wijzigingen
a.  Alle overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden conform art. 1 van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
b.  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit bovenbedoelde overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter ter plaatse van de statutaire 
vestiging van het hoofdkantoor Otto Simon. Dit beding is uitsluitend gemaakt ten behoeve van Otto Simon, die te harer keuze daarvan kan afwijken.
c.  Otto Simon is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, welke vanaf wijzigingsdatum ook van toepassing 
zijn op koper zonder dat daarvoor separate (schriftelijke) overeenstemming hoeft te worden bereikt.
Artikel 12 Naleving
Indien Otto Simon niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Otto Simon in enigerlei mate het recht 
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

De meest actuele versie van deze voorwaarden is steeds op te vragen bij Otto Simon B.V.


