ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN

KULDIPSINGH READYMIX N.V.
BETONCENTRALE & -PREFABRICATIE WERKPLAATS
Gevestigd en kantoorhoudend te Highway/Dijkveld, hierna te noemen:
‘de leverancier’.
A. WERKINGSSFEER

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de leverancier en de
afnemer; afwijkingen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2. In het geval de door de afnemer gehanteerde (inkoop)voorwaarden afwijken van de
bepalingen van de onderhavige voorwaarden, zullen de bepalingen van de onderhavige
voorwaarden prevaleren, hetgeen onherroepelijk vaststaat door de bestelling van de
afnemer bij de leverancier.
B. PRIJSOPGAVE, OPDRACHT EN LEVERING

3. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en voor de leverancier onverbindend, tenzij de
leverancier zich schriftelijk heeft verbonden een bepaalde prijsopgave gestand te doen
gedurende een zekere termijn. In alle andere gevallen echter zullen verhogingen van
belastingen en rechten steeds doorberekend worden door de leverancier aan de afnemer.

4. Een bestelling kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; de leverancier is, tenzij het
tegendeel schriftelijk is overeengekomen, niet gehouden een bestelling te aanvaarden.

5. Indien de leverancier de bestelling heeft aanvaard, is de afnemer gehouden de levering
daarvan te aanvaarden.

6. In het geval dat de leverancier de bestelling heeft aanvaard doch daarna op grond van
overmacht, in de ruimste zin van het woord, niet in staat is de opdracht/levering uit te
voeren, is daardoor de tussen partijen bestaande overeenkomst van rechtswege ontbonden
en zal het eventueel reeds betaalde bedrag voor die levering, binnen twee (2) werkdagen,
worden gerestitueerd aan de afnemer.

7. Alle levertijden zijn steeds geheel vrijblijvend; overschrijding van een gestelde levertijd
zal nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst van de zijde van de
afnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de leverancier.
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8. De leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor schade, hoe ook genaamd of hoe ook
ontstaan, aldus uitdrukkelijk inclusief alle mogelijke vervolgschade, als gevolg van
gebrekkige, onvolkomen, te late, deel- en/of niet-levering, tenzij er sprake is van opzet of
grove nalatigheid van de leverancier.

9. Indien de betonpomptruck en/of truckmixer van de leverancier op de locatie van levering
vertraging ondervindt, voordat een aanvang gemaakt kan worden met het pompen of
lossen, zal de afnemer gehouden zijn de leverancier hiervoor te vergoeden. Voor de
berekening van de aan de leverancier verschuldigde vergoeding op grond van dit artikel,
wordt uitgegaan van een bedrag van twintig (20) Amerikaanse Dollars per uur of delen
daarvan per vertraagde truckmixer en veertig (40) Amerikaanse Dollars per uur of delen
daarvan voor de vertraagde pomptruck. Geen vergoeding is verschuldigd over het eerste
half uur (30 minuten) der vertraging. De leverancier stelt de aanvang van de vertraging
vast opgrond van de aankomst tijd van het betrokken voertuig op de locatie van de
levering vermeerderd met een half uur.

10. Aan het materieel en personeel van de leverancier toegebrachte schade, dat is ontstaan
ten gevolge van een handelen c.q. nalaten van de afnemer of personen waar de afnemer
diensten van betrekt dient door de afnemer aan de leverancier te worden vergoed. Ook
lichamelijk letsel toegebracht aan personeel van de leverancier door eerder in dit artikel
genoemde redenen, dient te worden vergoed.

11. Voor leveringen op een rijafstand van meer dan twintig (20) kilometers van de
betoncentrale zal, afhankelijk van de afstand, per truckmixer, ongeacht de inhoud, een
transporttoeslag in rekening worden gebracht.

12. Bij leveringen aan de afnemer op een door de afnemer bepaalde locatie door
gebruikmaking van een truckmixer, betonpomptruck of enig andere vervoersmiddel van
de leverancier, zal de afnemer, ter beoordeling van de leverancier, zorgdragen voor:
 vrije toegang voor de leverancier met de truckmixer, betonpomptruck of enig
ander vervoersmiddel nabij en op de locatie van levering;
 een voldoende draagkrachtige opstelplaats voor de truckmixer, betonpomptruck of
enig andere vervoersmiddel op de locatie van levering;
 het opgeven van de exacte hoeveelheid benodigde verlengstukken bij de levering
van beton;
 het ter beschikking stellen van voldoende personeel teneinde deze verlengstukken
aan te brengen en ermee te opereren;
 het ter beschikking stellen van een zak cement op de locatie van het stort, voor
lubricatie van de stortleidingen van de betonpomptruck, voordat het stort plaats
heeft;
 het ter beschikking stellen van een plek op de locatie van het stort waar de
betontruck(s) en/of betonpomptruck de mengtrommel(s), leidingen en/of
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 verlengstukken, indien gewenst, kan uitwassen, waardoor betonrestanten kunnen
worden verwijderd.
 Indien de locatie van de stort bovenstaande was-aktiviteit om bijzondere redenen
niet toelaat, dient de afnemer de leverancier bij bestelling van het beton reeds
hiervan in kennis te stellen met opgave van de reden.
Als de levering vertraging ondervindt vanwege het niet voldoen aan bovenstaande
voorwaarden, zal artikel 9 van toepassing zijn.

Indien de levering geen voortgang kan vinden vanwege het niet voldoen aan genoemde
voorwaarden, zal, naast betalingen voortvloeien uit de toepassing van artikel 9, de
afnemer tevens gebonden zijn de reeds vanuit de centrale aangemaakte en/of afgezonden
betonmortel voor die levering, te vergoeden.

13. Bij leveringen aan de afnemer op een locatie gelegen op een rijafstand van meer dan
twintig (20) kilometers vanuit de betoncentrale zal voor gebruikmaking van de
betonpomptruck, ongeacht de hoeveelheid te leveren beton, voorrijtoeslag in rekening
gebracht worden. Het verschuldigde voorrijtarief zal per geval door de leverancier vooraf
bepaald worden en vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakt worden.

14. Bij leveringen aan de afnemer op een door de afnemer bepaalde locatie door
gebruikmaking van de betonpomptruck, zal de afnemer aan de leverancier, ongeacht de
hoeveelheid te leveren beton, minimaal tien (10) kubieke meters pompkosten
verschuldigd zijn, berekend aan de hand van het door de leverancier gehanteerde tarief
per verpompte kubieke meter betonmortel. Indien de afnemer meer dan tien (10) kubieke
meters laat verpompen zijn de verschuldigde pompkosten het aantal kubieke meters
vermenigvuldigd met het pomptarief per kubieke meter. Is het aantal verpompt kubieke
meters gelijk aan of minder dan tien (10), dan moet onverkort tien (10) maal het
gehanteerde pomptarief per kubieke meter betaald worden. Het geleverde beton wordt
echter gewoon afgerekend op basis van het aantal werkelijk geleverde kubieke meters.

15. Afval dat is vrijgekomen bij leveringen aan de afnemer, zal door en op kosten van
eerstgenoemde worden verwijderd.

C. BETALING, VERTRAGINGSRENTE EN INCASSOKOSTEN

16. Alle betalingen dienen vooraf te geschieden ten kantore van de leverancier of op een
andere door de leverancier aan te geven wijze. Het is de afnemer niet toegestaan enige
korting en/of compensatie toe te passen.

17. Bij betaling na de vervaldatum van de factuur of enige betalingstermijn zal de afnemer
een vertragingsrente verschuldigd zijn naar reden van 2 % per maand, een gedeelte van
een maand voor een volle maand te rekenen.
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18. In geval van non-betaling en/of niet-tijdige betaling vervalt elk recht op korting ten
behoeve van de afnemer.

19. Bij non-betaling en/of niet-tijdige betaling zal de leverancier steeds naar eigen
goeddunken gerechtigd zijn (verdere) bestellingen van de afnemer niet af te leveren c.q.
opdrachten niet uit te voeren, totdat al hetgeen de leverancier van de afnemer te vorderen
heeft, is voldaan.

20. Alle leveranties geschieden af betoncentrale, bedrijfsterrein of magazijn van de
leverancier tenzij anders is overeengekomen. Het vervoer is steeds voor rekening en
risico van de afnemer.

21. In geval van non-betaling en/of niet-tijdige betaling is de leverancier steeds vrij derden
met het incasso te belasten. In dat geval zijn de incassokosten ad 15% met een minimum
van 25.00 Amerikaanse Dollars steeds voor rekening van de afnemer en evenzo alle
verdere mogelijke gerechtelijke kosten, waaronder begrepen proceskosten en kosten van
rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen,
met uitzondering van proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de
leverancier als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt.

22. Vertragingsrente, incassokosten alsmede gerechtelijke kosten, zijn niet voor rechterlijke
matiging vatbaar.
D. RECLAMES EN GARANTIE

23. Reclames dienen schriftelijk bij de leverancier te geschieden binnen acht dagen na
levering, op straffe van verval van dit recht. Garantie wordt slechts uitdrukkelijk
schriftelijk gegeven en zal zich van de zijde van de leverancier nooit verder uitstrekken
dan de aan de afnemer door de leverancier verstrekte garantie. Eventueel verstrekte
garantie kan nooit verder uitstrekken dan de vervangingswaarde van de geleverde
betonmortel en/of pompdiensten
E. EIGENDOMSVOORBEHOUD

24. Zolang de afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook
jegens de leverancier heeft voldaan, blijven alle door de leverancier geleverde goederen,
hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van de leverancier. Hierbij geldt, dat elke
vereniging van onderscheiden stoffen, waarbij één der stoffen ingevolge onderhavig
eigendomsvoorbehoud aan de leverancier toebehoort, geacht wordt te zijn geschiedt door
een daad van de leverancier, tenzij de leverancier het tegendeel bepaalt.

25. De afnemer mist het recht de goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te
belenen of op andere wijze tot zekerheid over te dragen, of aan derden door te leveren
anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, totdat de goederen na
inachtneming van het eigendomsvoorbehoud zijn eigendom zijn geworden. De afnemer
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verplicht zich om dit eigendomsvoorbehoud van de leverancier jegens derden, aan wie de
afnemer doorlevert of voor wie de afnemer werken uitvoert, kenbaar te maken en een
gelijkluidend eigendomsvoorbehoud met die derden te maken.
F. EMBALLAGE

26. Alle emballage blijft eigendom van de leverancier, tenzij anders is overeengekomen. De
afnemer wordt belast voor de emballage. In geval van retournering van de emballage in
goede staat, voor rekening van de afnemer, zal de leverancier de afnemer hiervoor
crediteren.
G. GESCHILLEN

27. Alle tussen partijen ontstane geschillen zullen, bij uitsluiting van elk ander gerecht,
beoordeeld worden naar het recht van de Republiek Suriname terwijl het Gerecht in
Eerste Aanleg van de Republiek Suriname, zittingsplaats Paramaribo, bij uitsluiting van
elk ander Gerecht, wordt aangewezen om van die geschillen kennis te nemen.

28. De vernietiging, dan wel nietig verklaring, van een der voorgaande artikelen door het
voornoemde Gerecht, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Paramaribo, 4 – 12 - 2020,
_
___________
S.Kuldipsingh
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