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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN 
LEVERING VAN NIET-WAPENINGSSTAAL 

BUIG CENTRALE STEENBERGEN B.V. 
 
 

Algemeen 
1.1 Het leveringsprogramma van Buig Centrale Steenbergen B.V. kent nieuwe, gecertificeerde 

staalproducten, en ook gebruikt staal en restpartijen waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd wordt en 
dat voetstoots wordt verkocht. 

1.2 Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn 
onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te 
Meppel onder nr. 04011733. Betreft het de levering en montage van wapeningsstaalprodukten, dan 
zijn uitsluitend van toepassing de 'Algemene voorwaarden voor de levering en/of montage van 
wapeningsstaal' zoals door de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) zijn gedeponeerd bij de 
KvK Midden-Nederland onder nr. 40411498. De genoemde voorwaarden zijn tevens in te zien op 
onze website: www.bcssteel.eu. 

1.3 Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd 
overeen-komstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de 
Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst. 

 
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden 
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Buig Centrale Steenbergen B.V. gedane 

aanbieding en met haar gesloten overeenkomst alsmede alle daaruit voortvloeiende rechts-
verhoudingen met haar. 

2.2 Alle door onze afnemer gestelde voorwaarden verbinden ons eerst na onze uitdrukkelijke schriftelijke 
acceptatie. 

 

Aanbiedingen en opdrachten 
3.1 Al onze aanbiedingen en/of offertes, prijscouranten en overige mededelingen zijn vrijblijvend en 

verbinden ons eerst indien, zodra en uitsluitend conform een door ons schriftelijk bevestigde 
overeenkomst. Tussentijdse verkoop door ons wordt voorbehouden behoudens ingeval van een door 
ons schriftelijk bevestigde reservering.  

3.2 Zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van gangbare toleranties voor afmetingen, 
hoeveelheden en gewichten, tenzij er uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en onverminderd 
het bepaald onder 1.2.  

3.3 Opdrachten zijn eerst dan geaccepteerd, wanneer een getekend exemplaar van de 
opdrachtbevestiging binnen vijf werkdagen na de verzenddatum door opdrachtgever retour gestuurd 
is. Indien Buig Centrale Steenbergen B.V. binnen deze termijn géén schriftelijke reactie heeft 
ontvangen, of wanneer zij binnen de genoemde termijn daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan 
de opdracht, wordt de opdrachtgever geacht deze overeenkomst te hebben geaccepteerd. Ook 
wijzigingen of bijkomstige bepalingen zijn eerst na schriftelijke bevestiging van Buig Centrale 
Steenbergen B.V., of nadat zij hieraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven, van kracht. Dit laat 
onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte 
wijziging met andere middelen te bewijzen. 

 

Levering 
4.1  Tenzij tussen partijen anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit onze opslag (EXW) en 

overigens zoals beschreven in de meest recente Engelse tekst van Incoterms. 

4.2  Het staat Buig Centrale Steenbergen B.V. vrij om voor de goede uitvoering van de overeenkomst 
voor eigen rekening derden in te schakelen voor leveringen of verrichtingen. 

4.3  Bij het aanbieden door Buig Centrale Steenbergen B.V. ter afname is de afnemer verplicht om 
terstond daaraan haar medewerking te verlenen en bij gebreke daarvan ontstaat bij afnemer zonder 
ingebrekestelling een vergoedingsplicht voor de daaruit voortvloeiende kosten van extra handling en 
opslag alsmede van wachttijd. Voor levering in gedeelten dient vooraf schriftelijk een afroep- en 
betaalschema te zijn overeengekomen bij gebreke waarvan de afnemer gehouden is om extra kosten 
van opslag en handling aan Buig Centrale Steenbergen B.V. te vergoeden volgens haar opgave 
daarvan.  

http://www.bcssteel.eu/
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4.4  Indien is overeengekomen dat Buig Centrale Steenbergen B.V. voor het vervoer moet zorg dragen, 
geschiedt vervoer voor risico van de afnemer en wordt er geacht te zijn geleverd zodra de zaken 
onze opslag verlaten. Emballage is niet bij de prijs inbegrepen, wordt afzonderlijk in rekening 
gebracht en niet teruggenomen. Indien normale water-, weg-, of railverkeer door externe omstandig-
heden onmogelijk of bemoeilijkt is, komen meerkosten van een afwijkende wijze van levering voor 
rekening van de afnemer die tijdige levering verlangt.  

4.5  De door ons opgegeven levertijd, geldt als louter indicatief van aard. Overschrijding van de levertijd 
geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch recht op schadevergoeding. Van 
een fatale termijn voor de levering is alleen sprake indien die termijn als zodanig uitdrukkelijk en 
schriftelijk is benoemd.  

4.6  Bij iedere aflevering anders dan uit onze opslag, zal aan ons door de afnemer een getekend 
ontvangbewijs worden verschaft en bij gebrek daarvan wordt er geacht door ons te zijn geleverd 
volgens de overeenkomst. 

 

Wijzigingsbevoegdheid 
5.1  Buig Centrale Steenbergen B.V. heeft het recht in haar prestatieverplichting een ondergeschikte 

wijziging aan te brengen, waaronder wordt verstaan een prestatie die vijf procent of minder afwijkt 
van de toegezegde prestatie.  

 
Prijzen 
6.1  Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting, kosten van vervoer, 

verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

6.2  Prijzen zijn vast of dagprijzen volgens onze offerte. 

6.3  Indien na de datum van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, waaronder de staalprijzen, 
een wijziging ondergaan, is Buig Centrale Steenbergen B.V. gerechtigd de overeengekomen vaste 
prijs dienovereenkomstig te verhogen. Onze afnemer is gehouden de aldus verhoogde koopprijs te 
voldoen. Indien de koopprijs binnen 3 maanden na het sluiten van de betreffende overeenkomst 
wordt verhoogd, is de afnemer gerechtigd de overeen-komst te ontbinden. 

 

Controle bij afhalen, aflevering, reclames 
7.1  De afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen 

van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk binnen tien werkdagen na 
leveringsdatum worden gemeld bij Buig Centrale Steenbergen B.V. Na het verstrijken van 
vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de afnemer 
aanvaard.  

7.2  Indien door verwerking bij of door afnemer geleverde zaken voor inspectie niet meer toegankelijk 
zijn, gelden die zaken als door afnemer onherroepelijk in goede staat aanvaard en goedgekeurd.  

7.3  De afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Buig Centrale Steenbergen B.V. te 
houden en zonder aanrekenen van kosten passend op te slaan. Door het indienen van een klacht 
wordt de betalingsverplichting van de afnemer niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient de 
afnemer schriftelijk te melden binnen tien werkdagen na ontdekking ervan c.q. binnen tien dagen 
nadat de afnemer de eerder niet zichtbare gebreken redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch 
uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de levering. Een rechtsvordering wegens gebrek 
dient op straffe van verval uiterlijk één jaar na de tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt. 

7.4  Het recht van reclame van de afnemer vervalt in ieder geval indien de geleverde zaken enigerlei 
bewerking of verwerking hebben ondergaan. Indien en voor zover naar het oordeel van Buig 
Centrale Steenbergen B.V. sprake is van gebrek, is zij gerechtigd – te harer keuze – over te gaan 
tot reparatie of herlevering voor eigen rekening, of de koopsom te restitueren. In geval van 
herlevering of koopsomrestitutie is afnemer verplicht de gebrekkige zaken binnen één maand in de 
oorspronkelijke staat aan ons aan te bieden op de plaats van aflevering. In het geval de 
oorspronkelijk staat door bewerken is vergaan, is de al of niet terugname van zaken ter keuze van 
Buig Centrale Steenbergen B.V. 

 

Intellectueel eigendom 
8.1  Alle door Buig Centrale Steenbergen B.V. verstrekte stukken (óók indien afkomstig van derden) zoals 

rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz. blijven haar eigendom en zijn 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer zelf. Verveelvoudigen, openbaar maken 
of ter kennis van derden brengen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Van Buig Centrale 
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Steenbergen B.V. niet toegestaan, ook al heeft afnemer betaald voor de beschikbaarstelling door 
Buig Centrale Steenbergen B.V. 

 

Betaling 
9.1  Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder korting of 

verrekening op de door Buig Centrale Steenbergen B.V. aangegeven wijze. 

9.2  Bij niet tijdige betaling treedt verzuim in zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, zo 
ook op de dag dat van onze afnemer de faillietverklaring of het verlenen van surseance van betaling 
wordt verzocht, beslag wordt gelegd op diens vermogensbestanddelen of zijn bedrijfsvoering 
wezenlijk wijzigt zoals door fusie. 

9.3  In het geval dat betalingsverzuim van afnemer langer duurt dan veertien dagen, wordt de ingevolgde 
de wet verschuldigde rente verhoogd met twee procentpunten. 

9.4  Buig Centrale Steenbergen B.V. is steeds gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de 
afnemer te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of indien zekerheid niet naar redelijk 
verlangen wordt verschaft, is Buig Centrale Steenbergen B.V. gerechtigd de overeenkomst door een 
enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar 
recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn en zonder dat de afnemer enige aanspraak op 
schadevergoeding kan doen gelden. 

9.5  Buig Centrale Steenbergen B.V. is gerechtigd om in een door haar te kiezen volgorde, alle door 
afnemer gedane betalingen te laten strekken tot voldoening van de door afnemer verschuldigde 
hoofdsommen, rente en kosten. Ook het uitdrukkelijk adresseren door afnemer van een betaling kan 
aan dat recht niet afdoen. 

 

Eigendomsvoorbehoud 
10.1  Alle geleverde, nog te leveren of ter beschikking gestelde zaken blijven uitsluitend eigendom van Buig 

Centrale Steenbergen B.V. tot alle vorderingen zijn betaald die zij op de afnemer heeft of zal 
verkrijgen, daaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92 lid 2. 

10.2  Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eigen kosten verzekeren tegen 
beschadiging en diefstal en is verplicht alle aanspraken op verzekeraars te verpanden aan Buig 
Centrale Steenbergen B.V. op de in art. 3:239 BW voorgeschreven wijze. 

10.3  Zolang de eigendom van de zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet 
verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale 
uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Buig Centrale Steenbergen 
B.V. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die afnemer uit hoofde van 
doorlevering van zaken op haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 

10.4  Afnemer is verplicht om zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige 
zorgvuldigheid en als direct herkenbaar eigendom van Buig Centrale Steenbergen B.V. te bewaren. 

10.5  Buig Centrale Steenbergen B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn 
geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien deze in gebreke is met de nakoming 
van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te geraken. Afnemer 
zal een vertegenwoordiger van Buig Centrale Steenbergen B.V. tijdens normale werktijd vrije toegang 
verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van haar 
rechten op afnemer. De afnemer dient Buig Centrale Steenbergen B.V. alsdan in de gelegenheid te 
stellen de zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de 
marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met 
de op de terugneming gevallen kosten. 

10.6  Voornoemde onder 10.1 t/m 10.5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Buig Centrale 
Steenbergen B.V. toekomende rechten onverlet. 

 
Aansprakelijkheid 
11.1  Buig Centrale Steenbergen B.V. aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor door de afnemer geleden 

schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, 
indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot het bedrag 
van de door de verzekering gedane uitkering. 

11.2  Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Buig 
Centrale Steenbergen B.V. beperkt tot het op de opdracht c.q. op de levering betrekking hebbende 
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factuurbedrag, echter met een maximum van € 12.500,00, rente en kosten inbegrepen. 
Aansprakelijkheid van Buig Centrale Steenbergen B.V. voor gevolgschade is dan te allen tijde 
uitgesloten. 

11.3  Onze afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van door of van zijnentwege verschafte 
gegevens en aanvaardt aansprakelijkheid voor gebreken daarin. 

11.4  Onze afnemer vrijwaart Buig Centrale Steenbergen B.V. volledig ten aanzien van aanspraken van 
derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst met afnemer. 

11.5  Elke vordering van afnemer vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag van de 
schadeveroorzakende gebeurtenis. 

 

Geschillen 
12.1  Op de overeenkomst is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, het Nederlands recht van 

toepassing. 

12.2  Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter die bevoegd is op grond van de 
vestigingsplaats van Buig Centrale Steenbergen B.V. Zij blijft echter bevoegd om de afnemer te 
dagvaarden voor het volgens de wet of internationaal verdrag bevoegde geschilforum. 

 

Afzonderlijke condities voor afnemers in de Bondsrepubliek Duitsland 
13.1  Het bepaalde onder artikel 10 is niet van toepassing indien opdrachtgever hoofdverblijf of hoofd-

vestiging heeft in de Bondsrepubliek Duitsland. Ten aanzien van deze opdrachtgevers geldt, waar het 
betreft de eigendomsoverdracht, Duits recht, alsmede de volgende regeling: 

 
De geleverde zaken blijven eigendom van Buig Centrale Steenbergen B.V., tot alle vorderingen uit de 
zakelijke relaties - een eventueel rekening-courant saldo daaronder begrepen - voldaan zijn. 
Verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid door opdrachtgever voordat de eigendom is over-
gegaan, is niet toegelaten. Eventuele verpandingen moeten terstond  aan Buig Centrale Steenbergen 
B.V. worden medegedeeld. Het gemaakt eigendomsvoorbehoud gaat niet teniet door verwerking, 
verbinding of vermenging van de geleverde zaken. De door omvorming nieuw vervaardigde zaken, 
komen Buig Centrale Steenbergen B.V. toe als mede-eigenares in verhouding van de waarde van 
hetgeen Buig Centrale Steenbergen B.V. geleverd heeft tot de waarde van de nieuwe zaak. De uit 
verkoop of andere verbintenis, met betrekking tot de zaken ten aanzien waarvan Buig Centrale 
Steenbergen B.V. het voormelde eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, aan de afnemer toekomende 
vorderingen worden door de afnemer aan Buig Centrale Steenbergen B.V. als zekerheid 
overgedragen tot de algehele voldoening van elke aanspraak die Buig Centrale Steenbergen B.V. 
heeft en wel tot de hoogte van de factuurwaarde van de in de doorverkochte zaken begrepen door 
Buig Centrale Steenbergen B.V. geleverde zaken. Indien Buig Centrale Steenbergen B.V. de zaken 
op grond van het eigendomsvoorbehoud tot zich wil nemen, moeten die aan haar franco 
teruggeleverd worden. Afnemer is aansprakelijk voor minder waarde en voor gederfde winst. 


