
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna “algemene 
voorwaarden”) zullen van toepassing zijn op alle aanbiedingen, mededelingen, 
adviezen, overeenkomsten van koop en verkoop en levering van zaken en 
diensten door Hoginox aan afnemers (hierna “koper”). 
 
1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie met 
Hoginox, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen 
of andere algemene voorwaarden. Hoginox wijst uitdrukkelijk de door koper van 
toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan 
ook niet geaccepteerd. 
 
2. Aanbiedingen 
 
2.1 Alle aanbiedingen door Hoginox aan koper gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
2.2 De door Hoginox bij een aanbieding gehanteerde technische specificaties, 
daaronder begrepen berekeningen, prijslijsten, tekeningen, brochures, Cd-rom’s 
en andere gegevens etc. zijn door Hoginox naar beste kunnen opgesteld op basis 
van informatie van koper. Zij binden Hoginox niet. Voor eventuele 
onvolkomenheden is Hoginox niet aansprakelijk. Hoginox is niet verplicht 
detailgegevens te verstrekken. 
 
3. Overeenkomst 
 
3.1 Overeenkomsten tussen Hoginox en koper komen pas tot stand door de 
schriftelijke acceptatie door Hoginox. De schriftelijke acceptatie door Hoginox 
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Aanvullende 
afspraken, wijzigingen, door wie ook gedaan, zijn slechts bindend indien deze 
door Hoginox schriftelijk zijn bevestigd. 
 
3.2 Overeenkomsten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of 
opdrachtbevestiging wordt verzonden, komen tot stand doordat Hoginox met de 
uitvoering ervan is begonnen. 
 
3.3 Elke overeenkomst wordt door Hoginox aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde dat koper voldoende kredietwaardig is voor de volledige nakoming 
van de overeenkomst. Hoginox is gerechtigd zowel vóór het sluiten van de 
overeenkomst als tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens te 
presteren, van de koper zekerheid te eisen dat deze aan zijn verplichtingen kan 
voldoen. 
 
4. Prijzen 
 
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze prijzen: 
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; 
- exclusief B.T.W., invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rente; 
- exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; 
- exclusief plaatsing; 
- vermeld in Euro. 
 
4.2 Hoginox heeft het recht nadat de overeenkomst is gesloten en bevestigd, de 
prijs aan te passen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien zich factoren 
voordoen die dit rechtvaardigen. Onder bovengenoemde factoren worden onder 
andere, maar niet uitsluitend, begrepen stijging van materiaalprijzen, 
productiekosten, invoerrechten, belastingen, valutawijzigingen, etc. 
 
4.3 Koper heeft na kennisgeving van een aanpassing van de prijs als bedoeld in 
artikel 4.2 het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de 
bedongen prijs door Hoginox plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van 
de overeenkomst. Ontbinding door koper dient schriftelijk te geschieden binnen 
één week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs.  Indien koper de 
overeenkomst niet binnen één week na kennisgeving omtrent aanpassing van de 
prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Hoginox 
meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt. 
 
5. Tekeningen 
 
5.1 Hoginox blijft eigenaar van eventuele monsters, afbeeldingen, tekeningen, 
berekeningen, toelichtingen, adviezen, of andere documentatie die bij door 
Hoginox gedane aanbiedingen, offertes en/of met Hoginox gesloten 
overeenkomsten door hem aan koper ter beschikking zijn gesteld of aan koper 
zijn verstrekt. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, 
alsmede auteursrechten blijven berusten bij Hoginox. Koper is niet gerechtigd 
gebruik te maken van deze afbeeldingen, tekeningen, etc. zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Hoginox. 
 
5.2 Koper is aansprakelijk voor de juistheid van de aan Hoginox verstrekte 
tekeningen en gegevens. Afbeeldingen, tekeningen, kostenbegrotingen, 
schema’s, adviezen, ontwerpen en overige informatie welke door Hoginox zijn 
verstrekt, zijn voor Hoginox niet bindend en alleen bedoeld om een algemene 
voorstelling te geven van hetgeen door Hoginox kan worden geleverd. 
 
6. Leveringscondities en levertijden 
 
6.1 Levering vindt plaats op de tussen partijen overeengekomen levering, dan wel 
op afroep. 
 
6.2 De overeengekomen levertijd gaat in geval van levering op afroep, lopen 
vanaf het moment van daadwerkelijke afroep door koper. 
 
6.3 De door Hoginox opgegeven levertijden gelden slechts als indicatie en zijn 
nimmer fataal. Hoginox is eerst in verzuim, nadat zij door koper schriftelijk in 
gebreke is gesteld. Zodra Hoginox bemerkt dat de opgegeven termijnen 
overschreden zullen gaan worden, neemt Hoginox daarover contact op met koper. 
De verplichtingen van de koper blijven onveranderd. Alleen bij excessieve 
overschrijding (meer dan zes weken) van de overeengekomen levertijd, heeft 
koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt 
veroorzaakt door overmacht. 
 
7. Levering 
 
7.1 Levering geschiedt af magazijn, tenzij anders overeengekomen. Als tijdstip 
van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf van Hoginox of andere 
opslagplaats verlaten. Op dat moment gaat het risico voor schade aan en/of 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
verlies van zaken over op koper. 
 
7.2 Indien Hoginox de zaken op verzoek van koper aflevert op een bouwplaats, 
wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden, zodra de zaken het bedrijf van 
Hoginox of andere opslagplaats hebben verlaten. Hoginox is bevoegd indien 
niemand op de bouwplaats aanwezig is, de zaken te lossen op een redelijk veilige 
plaats. 
 
7.3 Hoginox is gerechtigd om in gedeelten te leveren; deelleveranties kunnen 
afzonderlijk door Hoginox worden gefactureerd. 
 
7.4 Koper is verplicht direct bij levering de zaken inclusief de verpakking op 
eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit 
te voeren na de mededeling van Hoginox dat de zaken ter beschikking van koper 
staan. Eventuele tekorten, zichtbare gebreken en/of beschadigingen aan de 
zaken dienen door koper op de leveringsbon, de factuur en/of de 
vervoersdocumenten te worden vermeld, bij gebreke waarvan koper geacht wordt  
de zaken te hebben geaccepteerd. 
 
7.5 Geleverde en geaccepteerde zaken worden door Hoginox niet teruggenomen. 
 
8. Oproep/inontvangstneming door koper 
 
8.1 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen datum af te roepen 
respectievelijk in ontvangst te nemen. 
 
8.2 Indien koper de zaken niet op de overeengekomen datum afroept 
respectievelijk in ontvangst neemt, is koper in verzuim en kan Hoginox te zijner 
keuze: 
a. de overeenkomst ontbinden; 
b. de zaken voor rekening en risico aan koper verzenden;   
c. de zaken voor rekening en risico voor koper opslaan; 
d. indien vier weken zijn verstreken, te rekenen vanaf het tijdstip dat koper in zijn 
verplichtingen tot afroepen respectievelijk inontvangstneming van de zaken tekort 
is geschoten, tot (onderhandse) verkoop van de zaken overgaan. 
 
Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waaronder onder 
andere begrepen de kosten van opslag en eventuele minderopbrengst, komen 
voor rekening van koper. 
 
9. Transport/risico 
 
9.1 Indien Hoginox zorgdraagt voor het transport van de zaken, geschiedt dit voor 
rekening en risico van koper, tenzij anders overeengekomen. 
 
9.2 Hoginox is volledig vrij in de wijze van transport, verzending en verpakking 
van de zaken, zonder hiervoor enigerlei aansprakelijkheid te aanvaarden. 
Transport- en verzekeringskosten zijn voor rekening van koper. Koper is volledig 
aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het door koper opgegeven afleveradres. 
Koper is verplicht zorg te dragen, dat het afleveradres ongehinderd over de 
verharde weg kan worden bereikt. Wachttijden, etc. kunnen koper apart in 
rekening worden gebracht. 
 
10. Betaling 
 
10.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door Hoginox te zijn 
ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijnen 
zijn fatale termijnen. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting 
of schuldenvergelijking op een door Hoginox aan te wijzen bank- of girorekening. 
 
10.2 Indien koper met Hoginox schriftelijk een betalingskorting is 
overeengekomen, vervalt deze, indien de betalingen van koper niet binnen de 
gestelde termijn door Hoginox zijn ontvangen. Indien koper met zijn 
betalingsverplichtingen in gebreke blijft, is koper onmiddellijk een rente 
verschuldigd gelijk aan 1% per maand te rekenen vanaf het moment dat de 
betaaltermijn van de factuur zal zijn verstreken en is Hoginox zonder 
ingebrekestelling gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten, de 
overeenkomst te ontbinden, al dan niet met schadevergoeding. Alle te maken 
buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van de verschuldigde 
rente, door koper verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,=. 
 
10.3 Het indienen door koper van een klacht, als bedoeld in artikel 12. ontslaat 
koper niet van zijn (betalings-) verplichtingen ten opzichte van Hoginox. 
 
11. Eigendomsvoorbehoud 
 
11.1 Hoginox behoudt zich de eigendom voor van alle door Hoginox aan koper 
geleverde zaken. De eigendom van de zaken gaat eerst op koper over zodra deze 
aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze of gelijksoortige 
overeenkomsten heeft voldaan en zodra koper de vorderingen van Hoginox 
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenis heeft voldaan. 
Koper verbindt zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Hoginox een 
bezitloos pandrecht te vestigen op de door Hoginox aan koper in eigendom 
geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen 
van Hoginox, uit welken hoofden ook. 
 
11.2 Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet 
gerechtigd op de door Hoginox geleverde zaken ten behoeve van derden een 
pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zicht tegenover 
derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat hij 
niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich 
geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, 
in welk geval koper een boete verbeurt van € 500,= per dag of van een gedeelte 
van een dag. 
 
12. Klachten 
 
12.1 Koper is verplicht terstond bij inontvangstname/aflevering de aantallen en 
verpakking te controleren en te controleren of de geleverde zaken aan de 
overeenkomst beantwoorden, dan wel deze controle zo spoedig mogelijk uit te 
voeren na de mededeling van Hoginox dat de zaken ter beschikking van koper 
staan. 
 
12.2 Klachten, zoals ter zake van aantallen, verpakking, de berekende prijs en de 
kwaliteit van het geleverde, dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te 
geschieden, doch in ieder geval binnen acht dagen na inontvangstname/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aflevering respectievelijk na de mededeling van Hoginox dat de zaken ter 
beschikking van koper staan, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond 
der klachten, bij gebreke waarvan koper geacht wordt het geleverde te hebben 
geaccepteerd. 
 
12.3 Koper is verplicht de zaken te controleren alvorens deze te gebruiken en/of 
te verwerken. Ingebruikname van de zaken geldt als acceptatie. Geringe afwijking 
onder andere in kwaliteit, samenstelling, eigenschappen, kleur en dergelijke, die 
uit technisch oogpunt bezien onvermijdelijk zijn, of die volgens gebruik algemeen 
worden geaccepteerd, kunnen nooit grond van klachten opleveren. 
 
12.4 Het in voorgaande artikelen bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten van 
koper ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken aan de geleverde zaken. 
Koper is verplicht verborgen gebreken zo spoedig mogelijk nadat deze zijn 
vastgesteld of hadden kunnen vastgesteld, maar in geen geval later dan zes 
maanden na levering van de zaken, schriftelijk bij Hoginox te melden. 
 
12.5 Retournering van de zaken is slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Hoginox, onder nader door Hoginox te bepalen 
voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Hoginox geschiedt 
verzending, alsmede de opslag van de zaken voor rekening en risico van koper. 
 
13. Aansprakelijkheid 
 
13.1 Indien Hoginox een klacht gegrond acht, is Hoginox uitsluitend verplicht tot 
het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde zaken, 
dan wel ter keuze van Hoginox tot vergoeding van de netto materiaalwaarde. In 
geen geval is Hoginox gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. 
 
13.2 Zaken van derden (niet-Hoginox-producten) worden geleverd onder de 
garantiebepalingen van de desbetreffende producent die Hoginox op eerste 
verzoek aan koper zal verschaffen. 
 
13.3 Mededelingen door of namens Hoginox betreffende de kwaliteit, 
samenstelling, eigenschappen van de zaken binden Hoginox niet, tenzij schriftelijk 
en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan. Behoudens voornoemde 
garantie is Hoginox niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak aan de 
zijde van koper of derde ontstaat, in verband met de door Hoginox geleverde 
zaken, tenzij koper aantoont dat de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove 
schuld van Hoginox. 
 
13.4 Hoginox is niet aansprakelijk als de zaken zijn beschadigd door een ongeval, 
verkeerd of onoordeelkundig gebruik, misbruik of verkeerde toepassing, of als 
resultaat van door koper zelf aangebrachte wijzigingen in of reparaties van zaken, 
of geen of onoordeelkundig onderhoud. 
 
13.5 Schade die het gevolg is van het feit, dat koper bij inontvangstneming of 
verwerking van de zaken deze niet op deugdelijkheid heeft gecontroleerd, is voor 
rekening van koper. 
 
13.6 Hoginox is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder 
meer bedrijfsschade, of voor enigerlei gevolgschade. 
 
13.7 De in deze algemene voorwaarden omschreven aansprakelijkheidsbeperking 
geldt indien en voor zover de bedrijfs- of transportverzekering van Hoginox geen 
dekking verleent ter zake van schade toegebracht aan koper en/of derden. 
 
13.8 Schadeclaims moeten binnen drie maanden na het ontstaan van de schade 
bij Hoginox schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval. 
 
14. Overmacht/ontbinding 
 
14.1 Hoginox is tijdens overmacht niet gehouden tot nakoming van haar leverings- 
en andere verplichtingen. 
 
14.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen omstandigheden 
die levering of tijdige levering door Hoginox redelijkerwijs belemmeren, waaronder 
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, begrepen het niet voldoen door de leverancier 
van Hoginox aan zijn verplichtingen, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, 
overheidsmaatregelen, met name in- en uitvoerverboden. 
 
14.3 Hoginox heeft het recht in geval van overmacht de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, of de leveringstermijn naar omstandigheden te 
verlengen, onverminderd het recht tot ontbinding als bovenbedoeld op een later 
tijdstip gedurende deze (verlengings-) termijn. Hoginox heeft voorts in geval van 
overmacht het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig 
wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. 
 
14.4 Koper is in geval van overmacht niet gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Indien de periode, waarin 
nakoming van de verplichtingen door Hoginox door overmacht niet mogelijk is, 
langer duurt dan drie maanden, is koper bevoegd de overeenkomst zonder 
gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een 
verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 
14.5 Indien koper niet, niet volledig of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting op 
grond van deze of enige andere met Hoginox gesloten overeenkomst, in geval 
van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf 
van koper, is Hoginox gerechtigd deze overeenkomst op te schorten, dan wel 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder instandhouding van zijn recht op 
schadevergoeding. 
 
15. Toepasselijk recht 
 
Alle overeenkomsten tussen Hoginox en koper worden uitsluitend beheerst door 
het Nederlands recht. 
 
16. Geschillen 
 
Alle geschillen zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van 
Hoginox bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen 
dit toestaan. 
Hoginox heeft het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale 
competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, overeenkomstig het reglement 
van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen. 
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