HANSE SAILS ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Hanse Sails is een handelsnaam van Twan Hanse B.V.
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Twan Hanse BV, , gevestigd te Brouwershaven , Haven Noordzijde 36, 4318 AC, Nederland,
h.o.d.n. Hanse Sails, Hansesails en Hanse sails
Zeilmakerij

opschorten en met Afnemer overleggen over het al
of niet voortzetten van de werkzaamheden en de
wijze waarop. Leverancier heeft in ieder geval recht
op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de
daarmee verband houdende kosten.

Afnemer: de koper dan wel opdrachtgever (natuurlijk persoon of rechtspersoon)

3. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere
invloed hebben op de prijs, de levertijd, materialen
en/of de maten, zal daarvan door Leverancier melding worden gemaakt.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 5 – KOOPPRIJS

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer, waaronder overeenkomsten van koop en verkoop (tweedehands koop en verkoop uitgezonderd)
en op door Leverancier gedane aanbiedingen, meer
in het bijzonder op iedere overeenkomst van koop
en verkoop en/of aanbod van nieuwe jachtzeilen en
canvaswerk, inclusief onderdelen daarvan, alsmede op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen die
daarvan het gevolg zijn.

1. Alle koopprijzen gelden netto contant ter plaatse
van de overeengekomen levering.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen het aanbod/
de overeenkomst en deze voorwaarden, prevaleert
hetgeen in het aanbod dan wel de opdracht staat
vermeld.
3. Indien een of meerdere bepalingen uit deze
voorwaarden vernietigbaar blijken te zijn, blijven de
overige bepalingen onverkort van kracht en zullen
Leverancier en Afnemer in overleg treden om een
nieuwe bepaling vast te stellen waarbij zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling
in acht zal worden genomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de
opgegeven termijn, of bij ontbreken daarvan gedurende 10 (tien) werkdagen na ontvangst, waarna
het aanbod vervalt. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende 10
(tien) werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding zonder opgaaf van reden worden herroepen
door Leverancier.
2. Leverancier kan niet aan het aanbod worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen
dat het aanbod een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.
3. Een aanbod vermeld voor zover mogelijk prijzen,
maten, materialen, plaats van levering en/of levertijd van het product.
4. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij aanbod worden verstrekt, blijven het
eigendom van degene die deze heeft verstrekt. Zij
zijn beschermd op grond van de Auteurswet en mogen niet, zonder voorafgaande toestemming van
Leverancier, aan derden ter hand worden gesteld.
ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1. Koopovereenkomsten worden door Leverancier
schriftelijk vastgelegd middels een opdrachtbevestiging. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk
zijn bevestigd.
2. Een overeenkomst tot reparatie heeft uitsluitend
betrekking op de werkzaamheden die Leverancier
redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn
dan voorzien, zal Leverancier zijn werkzaamheden

2. Tenzij anders vermeld zijn in de koopprijs begrepen de verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen geldend ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst.
3. Indien na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst, voor zover deze zijn veroorzaakt
door niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken,
één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging
ondergaat – ook al geschiedt dit door voorzienbare omstandigheden – is Leverancier gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Afnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs wordt verhoogd binnen drie
maanden na het aangaan van de overeenkomst.
Na ommekomst van deze periode is Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de
verhoging meer dan 10% bedraagt. Afnemer is niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid ingevolge de wet.
ARTIKEL 6 – DE BETALINGSVOORWAARDEN
1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling
plaats in twee termijnen. De eerste termijn van 50%
vindt plaats bij aangaan van de order. De betaling
van de tweede termijn van 50% vindt plaats bij levering.

wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten
vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan. Indien
Afnemer een ondernemer of rechtspersoon is en
daags na de vervaldag niet of niet volledig aan de
betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel BIK,
alsmede de wettelijke handelsrente over de buitengerechtelijke kosten direct (zonder aanmaning)
verschuldigd.
ARTIKEL 7 – DE LEVERTIJD
1. De levertijd vindt altijd in overleg met Afnemer
plaats
2. Leverancier zal Afnemer onder vermelding van
de redenen in kennis te stellen zodra overschrijding
van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan
te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.
3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging
die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van
tussentijdse wijzigingen of nalatigheid, waaronder
nalatigheid in de betaling, van Afnemer. Kosten als
gevolg hiervan, komen voor rekening van Afnemer.
4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de
uitvoering van de overeenkomst door Leverancier
bestelde materialen. Indien buiten de schuld van
Leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden doordat bijvoorbeeld voor de uitvoering van het werk
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd of
Leverancier te kampen heeft met weersomstandigheden, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
5. Overschrijding van de levertijd geeft Afnemer
geen recht op vergoeding van welke kosten dan
ook, noch op ontbinding van de overeenkomst
(behoudens het bepaalde in artikel 10 lid 3).
ARTIKEL 8 – DE LEVERING
1. De levering van het product vindt exclusief montage plaats af bedrijf te Brouwershaven.

2. Indien is overeengekomen in gedeelten te leveren, is Leverancier gerechtigd elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren.

2. Transport of verzending van de goederen voor
levering of montage op locatie elders, zijn voor rekening en risico van Afnemer.

3. Facturen van Leverancier zijn direct opeisbaar
conform het bepaalde in het eerste lid, tenzij anders
is overeengekomen.

3. Leverancier zal Afnemer vóór levering van het
product de gelegenheid bieden het product te inspecteren.

4. Alle betalingen geschieden, zonder aftrek of verrekening, in Nederlandse valuta door overmaking
op een door Leverancier aan te wijzen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

4. Na levering gaat het risico voor het geleverde
over op Afnemer.

5. Indien Afnemer het verschuldigde bedrag niet
heeft voldaan daags na de overeengekomen vervaldag, welke als fatale termijn wordt beschouwd,
wordt hij geacht, zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Leverancier
gerechtigd de wettelijke rente plus 1% per maand
over het verschuldigde bedrag aan Afnemer in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag
tot de dag van algehele voldoening, Indien Afnemer
een consument is en daags na de vervaldag niet
of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft
voldaan, stuurt Leverancier aan Afnemer een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande
bedrag en de wettelijke rente daarover binnen een
termijn van 14 dagen, onder aanzegging van de
buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel
buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Afnemer binnen die termijn niet of niet volledig aan de
betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de

5. Indien Afnemer in gebreke blijft met de afname
van het product, wordt deze opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer.
6. Indien Afnemer bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft verzocht, worden de vervangen onderdelen na uitvoering van de overeenkomst
aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor
onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden onderdelen, indien nog mogelijk, pas ter beschikking
gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Leverancier, zonder dat Afnemer op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak
kan maken.
ARTIKEL 9 – RECLAME
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
dienen schriftelijk en met redenen omkleedt binnen
10 (tien) dagen nadat Afnemer een gebrek heeft geconstateerd (mits Afnemer kan aantonen dat hij het
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gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken),
bij Leverancier te worden gemeld. De klacht dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat
is de klacht te beoordelen en daarop adequaat te
reageren.
2. Indien de klacht niet tijdig en conform het bepaalde in dit artikellid wordt ingesteld, vervallen alle
rechten van Afnemer in verband met de klacht. en
komen eventuele servicekosten en voorrijkosten,
met een minimum van € 37,50, voor rekening van
Afnemer.
3. Reclames over facturen dienen, schriftelijk en
met redenen omkleed, binnen 7 (zeven) dagen na
ontvangst van de betreffende factuur bij Leverancier
te worden gemeld.
ARTIKEL 10 – OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van
door Leverancier ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken,
voorzienbaar of niet-voorzienbaar, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Leverancier niet in staat is de verplichtingen na
te komen. Leverancier kan zo lang de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten.
3. Wanneer nakoming door Leverancier door deze
overmacht blijvend onmogelijk is geworden, of wanneer levering met ten minste 6 maanden na de oorspronkelijke leverdatum is verlengd, kan Afnemer
de overeenkomst ontbinden.
4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond
van overmacht heeft Leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten, voor zover
deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat
de overmacht situatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover Afnemer door de
verrichte werkzaamheden gebaat is.
ARTIKEL 11 – OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande
verplichting op te schorten. Ingeval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat
rechtvaardigt.
2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de
overeenkomst blijvend niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
ARTIKEL 12 – ZEKERHEIDSRECHTEN
1. Producten blijven eigendom van Leverancier tot
deze volledig, met inbegrip van rente en kosten,
door Afnemer zijn voldaan aan Leverancier.
2. Leverancier is gerechtigd om het product onder
zich te houden of terug te nemen, totdat Afnemer
het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan.
3. In alle gevallen van reparatie of opslag, voor zover aanwezig op de locatie van Leverancier, blijven
producten het eigendom van Afnemer. Leverancier
heeft te allen tijde pandrecht op voornoemde producten, alsmede op de verzekeringspenningen ter
vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald
deel van de som voor zover verschuldigd, alsmede
voor elk verlies of schade, door hem geleden of te
lijden, indien Afnemer op de overeenkomst inbreuk
maakt.

4. In de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel heeft Leverancier zonder gerechtelijke tussenkomst het recht om het product te verkopen en
de opbrengst in mindering te brengen op zijn uitstaande vordering, indien Afnemer, na door Leverancier bij aangetekend schrijven tot betaling heeft
gemaand, zes maanden na datum van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag nog niet
heeft voldaan. Op Leverancier rust de verplichting
het eventuele verschil tussen verkoopopbrengst en
het verschuldigde bedrag na ontvangst van de verkoopopbrengst, indien mogelijk, aan Afnemer over
te maken.
ARTIKEL 13 – VERZEKERING
1. Leverancier is verplicht de ondergebrachte producten aanwezig op de locatie van Leverancier op
zijn naam te verzekeren.
2. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden
zullen worden aangewend voor het herstel van die
schade op de wijze en tegen de kosten als tussen
partijen overeen te komen.
3. De zaken dienen tenminste te zijn verzekerd tot
het bestaande belang.
ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade
waarbij is uitgegaan van door of namens Afnemer
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Voorts is Leverancier niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade. Ook is Leverancier niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies
door welke oorzaak ook, van door Afnemer ter beschikking gestelde zaken.
3. Indien Leverancier, zonder de montage van een
product in opdracht te hebben, wel bij de montage
hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent,
geschiedt dit voor risico van Afnemer.
4. Afnemer zal Leverancier vrijwaren van alle aanspraken van derden.
5. Indien Leverancier aansprakelijk is voor schade
is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee
maal het op basis van de overeenkomst te factureren bedrag, met een maximum van € 10.000,(tienduizend euro). De aansprakelijkheid zal in geen
geval de van toepassing zijnde limieten onder de
door Leverancier afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering overschrijden.
6. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien
en voor zover mogelijk, om de beweerdelijke schade van Afnemer ongedaan te maken of te beperken
door herstel of verbetering van de gebrekkige werkzaamheden. Indien Leverancier niet in staat wordt
gesteld de schade ongedaan te maken of te beperken, vervalt het recht op schadevergoeding.
7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden of
aanspraken van Afnemer uit welke hoofde ook jegens Leverancier in verband met het verrichten van
de werkzaamheden, vervallen in ieder geval een
jaar na het moment waarop de werkzaamheden zijn
beëindigd.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
ARTIKEL 15 – DE GARANTIE
1. Leverancier staat ervoor in dat hij een product
levert dat beantwoordt aan de overeenkomst. Leverancier staat er bovendien voor in dat het geleverde
de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, uitgevoerd met goed vakmanschap
en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
2. Met inachtneming van het vorenstaande staat
Leverancier, bij normaal gebruik door Afnemer, voor
de duur van twaalf maanden nadat de producten

zijn geleverd, in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten.
3. Onder normaal gebruik zal in geen geval worden
verstaan het zeilen van wedstrijden.
4. In geval van reparatie en/of vervanging van een
onderdeel wegens garantie, zal de garantie voor het
geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
5. Op (nood) reparatiewerkzaamheden wordt geen
garantie gegeven.
6. Op onderdelen die door derden zijn geleverd en
die door Leverancier zijn verwerkt gelden de garantievoorwaarden van deze derden.
7. Onverminderd de overige rechten die hem op
grond van de wet toekomen heeft Afnemer recht op
herstel van gebreken door Leverancier. Enkel in geval Leverancier aangeeft niet of niet tijdig het gebrek
zelf te kunnen herstellen is het mogelijk herstel door
een derde te laten uitvoeren, voor zover de kosten
daarvan redelijk zijn.
8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van Leverancier uit
hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen
Nederland.
9. Leverancier staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het product indien dit ontwerp niet door
hemzelf is geleverd. Evenmin staat Leverancier
niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid
van materialen en uitrustingsstukken waarvan de
toepassing of aanwending door Afnemer is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd. Waaronder tevens begrepen model en constructie van het
schip.
10. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen, zijn bij uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen mogelijk:
± 1,5 % op de maatvoering. De kleur kan in werkelijkheid afwijken van het getoonde monster.
Leverancier staat niet in voor (uiterlijke) onvolkomenheden die voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte materialen.
11. Op geleverd canvaswerk wordt door Leverancier
geen waterdichtheid garantie gegeven.
12. Leverancier staat niet in voor gebreken die na
de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van door Afnemer
of door derden aangebrachte veranderingen aan
het geleverde. Evenmin staat Leverancier in voor
de eventueel ontstane schade als gevolg van vorenbedoelde gebreken.
13. In geval van uitvoeren van werkzaamheden
door derden welke als service worden aangeboden
door Leverancier en waar Leverancier fungeert als
tussenpersoon, waaronder wassen en coaten, zal
Leverancier geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in geval van schade veroorzaakt door die
derden.
ARTIKEL 16 – GESCHILLEN
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De
rechter te Middelburg is bevoegd in de beoordeling
van geschillen.
2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
1. Individuele afwijkingen, waaronder begrepen
aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk worden
vastgelegd.
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