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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden HGP 
International 
HGP International is een handelsnaam van HGP Exploitatie B.V., 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
56180586. 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel.  
 
 
Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst 
1. Deze voorwaarden zijn, onder uitsluiting van voorwaarden 

van afnemers, van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, 
(koop-)overeenkomsten en leveranties tussen HGP 
International en haar afnemers en op daaruit ontstane 
verbintenissen. 

 
2. Aanbiedingen en offertes van HGP International zijn geheel 

vrijblijvend en alle verschafte informatie zoals tekeningen, 
(proef-)producten, omschrijvingen en dergelijke zijn en 
blijven eigendom van HGP International en mogen niet 
worden gekopieerd of aan derden worden verstrekt en 
dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd met 
inachtneming van de intellectuele en industriële 
eigendomsrechten, waaronder de octrooien, die betrekking 
hebben op de door HGP International verhandelde 
producten. 

 
3. Alleen in het register van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken ingeschreven personen zijn bevoegd HGP 
International te binden en overeenkomsten aan te gaan. 
Vertegenwoordigers en agenten kunnen HGP International 
slechts binden, indien en voor zover zij daartoe schriftelijk zijn 
gemachtigd door HGP International. 

 
4. Een overeenkomst komt pas tot stand, nadat de acceptatie 

van een concrete van HGP International afkomstige offerte of 
aanbieding haar heeft bereikt en zij dit heeft bevestigd. Indien 
door de afnemer in de acceptatie voorbehouden of 
wijzigingen zijn aangebracht, komt een overeenkomst pas tot 
stand, indien HGP International schriftelijk heeft bericht in te 
stemmen met deze afwijkingen. 

 
5. Indien geen offerte of aanbieding door HGP International is 

uitgebracht, komt een overeenkomst slechts tot stand door 
ondertekening van een overeenkomst door beide partijen. 

 
6. Een overeenkomst kan na totstandkoming niet worden 

ontbonden door de afnemer.  
 
Prijs- en betalingscondities 
7. Alle prijzen van HGP International producten zijn in Euro’s (€) 

en inclusief bulkverpakking, maar exclusief BTW, 
transportkosten en/of andere op de producten betrekking 
hebbende kosten, belastingen, rechten of verzekeringen. 
  

8. Verhogingen van kostprijsbepalende bestanddelen van de 
producten, zoals grondstof-, valuta- en/of loonkosten, die tot 
gevolg hebben dat de geoffreerde en/of overeengekomen 
prijzen stijgen, kunnen worden doorbelast aan de afnemer. 

9. Verkoopprijzen worden jaarlijks op 1 maart (cumulatief) 
aangepast op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) van 
het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek CPI 
2006=100, welke prijsverhoging bindend is voor afnemer.  

 
10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient bij 

plaatsing van een order 30 (dertig) procent van de 
orderwaarde als voorschotbetaling te worden voldaan 
conform de voorschot-betalingsinstructies en -termijn van 
HGP International. De betalingstermijn voor reguliere 
betalingen bedraagt 30 (dertig) kalenderdagen na 
factuurdatum behoudens andersluidende afspraken en dient 
te geschieden op de wijze zoals op de betreffende factuur 
vermeld.  

 
11. Indien enige betaling niet tijdig plaatsvindt, is afnemer in 

verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is 
vereist. HGP International is gerechtigd vanaf dat moment 
over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex. art. 
6:119a BW in rekening te brengen. 

 
12. Afnemer is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op 

de door hem verschuldigde bedragen dan wel de door hem te 
betalen koopprijs op enigerlei wijze te verrekenen met 
bedragen die hij uit welke hoofde dan ook van HGP 
International te vorderen heeft, althans meent te hebben. 

 
Levering en afhandeling 
13. Door HGP International opgegeven (algemene) levertijden 

zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen en 
overschrijding geeft geen recht op schadevergoeding. 

 
14. De levering geschiedt af fabriek, locatie nader door HGP 

International aan te geven, door afgifte aan afnemer of aan 
een door afnemer aan te wijzen of overeengekomen 
transporteur. De aldus geleverde producten komen vanaf dat 
moment volledig voor risico van afnemer en zijn niet 
aanvullend verzekerd anders dan de algemeen geldende 
verzekeringsbepalingen van de betreffende transporteur.  

 
15. HGP International is gerechtigd om door een afnemer 

bestelde producten in deelleveringen te splitsen en 
overeenkomstig te factureren met behoud van het recht op 
betaling per gefactureerde deellevering conform de 
toepasselijke betalingsvoorwaarden. 
 

16. Ingeval HGP International door een van haar wil 
onafhankelijke gebeurtenis niet in staat is om na te komen 
en/of tijdig te leveren, is zij gerechtigd de levering alsnog 
binnen redelijke termijn uit te voeren en wanneer dat niet 
mogelijk is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden zonder dat enige aanspraak op schadevergoeding 
kan worden gemaakt. 

 
17. Afnemer moet alle producten bij aflevering zorgvuldig 

controleren op tekortkomingen zoals beschadigingen, 
afwijkingen en onjuiste aantallen. Klachten moeten binnen 15 
(vijftien) werkdagen na factuurdatum schriftelijk worden 
gemeld bij gebreke waarvan ieder recht wegens een 
tekortkoming in de nakoming vervalt. 
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18. Retourzending wordt niet geaccepteerd tenzij daartoe 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is 
gegeven en conform de nadere instructies van HGP 
International. 

 
19. Indien HGP International vaststelt dat de klachten gegrond 

zijn, kan HGP International naar haar keuze besluiten om over 
te gaan tot herstel of tot levering van vervangende producten 
of tot creditering en terugbetaling met (gedeeltelijke) 
ontbinding van de overeenkomst voor zover het geleverde 
gebrekkige producten betreft. 

 
20. Indien afnemer eigenhandig reparaties en/of wijzigingen 

uitvoert/doet uitvoeren, vervalt ieder mogelijk recht op 
herstel, vervanging, terugbetaling en/of schadevergoeding. 

 
Eigendomsvoorbehoud 
21. Het eigendom van geleverde of nog te leveren producten gaat 

eerst op afnemer over nadat afnemer de verschuldigde prijs, 
renten en kosten te zake van alle geleverde producten 
volledig heeft voldaan. Het is afnemer verboden om voor 
afloop van het eigendomsvoorbehoud het bezit en/of de 
eigendom van HGP International producten aan derden over 
te dragen of om deze in zekerheid te geven. 

 
22. Ongeacht of het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, is 

afnemer slechts met toestemming en conform de nadere 
schriftelijke afspraken met HGP International gerechtigd tot 
wederverkoop van HGP International producten welke 
verkoop per definitie slechts in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening van afnemer kunnen plaatsvinden. 

 
Exoneraties 
23. HGP International geeft garantie ten aanzien van producten 

indien en voor zover dat bij het sluiten van de overeenkomst 
tussen partijen schriftelijk is overeengekomen of voor zover 
zij daar wettelijk toe is gehouden.  

 
24. Behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit 

de wet is HGP International nooit gehouden tot vergoeding 
van enige schadevergoeding tenzij sprake is van opzet of van 
bewuste roekeloosheid.  

 
25. Aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte 

schade, winstderving en stilstandschade van afnemer en/of 
diens afnemers is onder alle omstandigheden uitdrukkelijk 
uitgesloten. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het door 
HGP International verzekerde althans uitgekeerde bedrag. Bij 
schade die niet of slechts gedeeltelijk is gedekt, is de 
aansprakelijkheid van HGP International altijd beperkt  tot het 
factuurbedrag van de betreffende (deel-) levering. 

 
Ontbinding 
26. Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van enige 

verplichting is HGP International zonder meer gerechtigd de 
overeenkomst (gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden 
waarbij HGP International tevens aanspraak kan maken op 
haar schade. HGP International is tevens gerechtigd de 
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden op het tijdstip 
dat afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of 
surseance van betaling wordt aangezegd, c.q. in het geval van 

stillegging en/of liquidatie van afnemer of indien afnemer 
beschikkingsonbevoegd wordt, dan wel wanneer er sprake is 
van een change of control en/of afnemer het belangrijkste 
gedeelte van haar bezigheden staakt. Afnemer is alsdan 
aansprakelijk voor de door HGP International geleden schade, 
onder meer bestaande uit winstderving en kosten. 

 
Overig 
27. Mocht enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig 

zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de 
geldigheid van de overige bepalingen of de overeenkomst 
niet aan.  

 
28. Indien en voor zover HGP International op enige bepaling in 

deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst geen 
beroep kan doen, komt aan die bepaling qua inhoud en 
strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe 
zodat HGP International daarop wel een beroep kan doen.  

 
29. Alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, voor 

invordering van aan HGP International verschuldigde 
bedragen zijn volledig voor rekening van afnemer. 

 
30. De rechtsverhouding tussen HGP International en afnemer 

wordt onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag beheerst 
door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend 
beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement 
Amsterdam. 

 
- - - 


