ALGEMENE VOORWAARDEN BIOCOMPIG B.V.

Definities en toepassingen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
die de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen Biocompig, al dan niet
handelend onder een andere naam, doet aan of sluit met derden, hierna te noemen
opdrachtgever.
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst
worden afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere
overeenkomsten met opdrachtgever.
Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn een vrijblijvend aanbod.
2.2. Overeenkomsten kunnen namens Biocompig alleen aangegaan worden door daartoe
bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk belaste medewerkers van
Biocompig binden Biocompig niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal Biocompig
aangeven wie binnen het bedrijf van Biocompig bevoegd zijn tot het aangaan van bindende
overeenkomsten.
Prijzen
3.1. Alle door Biocompig opgegeven, dan wel tussen Biocompig en opdrachtgever
overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten,
heffingen, rechten en andere belastingen. Het voorgaande is slechts anders wanneer dat
expliciet anders is vermeld.
3.2. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de contractuele verplichtingen.
Uitvoering
4.1. Biocompig voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de
overeengekomen termijn gelegen tijd, welke haar, rekening houdend met de belangen en
voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt
voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door Biocompig tijdig aan
opdrachtgever medegedeeld.
4.2. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie die met een vrachtauto
goed bereikt kan worden. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van
opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
Aansprakelijkheid
5.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld die voor rekening en risico
van Biocompig komt, is iedere aansprakelijkheid van Biocompig uit welke hoofde of terzake
waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering van Biocompig door de verzekeraar wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis-(voorwaarden) niet ten
laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal Biocompig over de (dekking van de)
aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
5.2. Indien Biocompig geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de
verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleend, is behoudens en voor zover
sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan Biocompig verschuldigd is
geworden als gevolg van de overeenkomst terzake waarvan Biocompig aansprakelijk is
gesteld, echter met een maximum van € 10.000,-.

Klachten en reclames
6.1. Eventuele gebreken dienen schriftelijk aan Biocompig te worden gemeld binnen
maximaal 48 uur na levering.
6.2. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht zich op het gebrek te mogen
beroepen.
6.3. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Betaling
7.1. Biocompig heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van de werkzaamheden, te
factureren. Biocompig kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs
verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden
binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Biocompig aan te wijzen bankrekening,
alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.
7.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 7.1 heeft betaald, is
hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Biocompig
heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de
betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Daarnaast is opdrachtgever alsdan de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, echter met een minimum van € 250,7.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot
een schuldsanering;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Eigendomsvoorbehoud
8.1. Biocompig blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde
zaken totdat alle openstaande vorderingen van Biocompig zijn voldaan.
8.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd
eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht of verkoop en
overdracht aan een derde.
Rechts- en forumkeuze
9.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing op
de overeenkomsten met Biocompig.
9.2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda in Nederland.

