
 
ALGEMENE VOORWAARDEN DE BENTONIETFABRIEK B.V. 

Artikel 1. Definities 
De Bentonietfabriek: De Bentonietfabriek B.V., handelend onder 

de naam De Bentonietfabriek. 
Diensten: door De Bentonietfabriek aan Klant te 

leveren diensten.  
Klant: de wederpartij van De Bentonietfabriek. 
Offerte: een door De Bentonietfabriek aan Klant 

gedane aanbieding.   
Overeenkomst:  de overeenkomst tussen De 

Bentonietfabriek en Klant. 
Partijen: De Bentonietfabriek en Klant. 
Schriftelijk:  door middel van een ondertekend 

document, een brief, fax of e-mailbericht. 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
Zaken: door De Bentonietfabriek aan Klant te 

leveren of in opdracht van Klant op te halen 
zaken. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid  
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en 
Overeenkomsten van De Bentonietfabriek. 
2.2 Andersluidende Voorwaarden zijn niet van toepassing. 
2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de 
Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de 
overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden 
vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of 
vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen. 
2.4 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
schriftelijk zijn overeengekomen.  
2.5 Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige 
bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen 
voorwaarden.   
 
Artikel 3. Offerte & Overeenkomst 
3.1 Een Offerte is herroepbaar, ook na aanvaarding door Klant.  
3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien De Bentonietfabriek 
een order/bestelling/opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt en/of met 
de levering c.q. uitvoering daarvan start. 
3.3 Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden 
en/of anderszins te beëindigen dan wel zijn daaruit voortvloeiende 
verplichtingen op te schorten. 
3.4 Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, kunnen 
Partijen de Overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn, die voor De Bentonietfabriek twee maanden en voor Klant 
zes maanden bedraagt. Het voorgaande tast de bevoegdheid van De 
Bentonietfabriek om de Overeenkomst op grond van de in artikel 3.7 
genoemde omstandigheden te beëindigen dan wel de nakoming van de 
op De Bentonietfabriek rustende verplichtingen op te schorten niet aan.  
3.5 Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen op de website(s) en/of 
in de aanbiedingen en prijslijsten van De Bentonietfabriek binden De 
Bentonietfabriek niet.  
3.6 Klant kan geen rechten ontlenen aan (a) informatie die door 
leveranciers van De Bentonietfabriek wordt verstrekt, (b) informatie die 
op websites en/of in digitale dan wel gedrukte documentatie en 
advertenties van De Bentonietfabriek en/of haar leveranciers wordt 
vermeld, (c) door De Bentonietfabriek getoonde monsters van Zaken of 
(d) inlichtingen en adviezen van De Bentonietfabriek met betrekking tot 
(de toepassing van) Zaken.  
3.7 De Bentonietfabriek is gerechtigd de nakoming van haar 
verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct en zonder 
ingebrekestelling te beëindigen indien (a) Klant zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst of de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet nakomt 
en/of (b) na het sluiten van de Overeenkomst De Bentonietfabriek ter 
kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat 
Klant zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen en/of (c) 
Klant in surseance van betaling of faillissement verkeert of daartoe een 
aanvraag is ingediend en/of (d) beslag wordt gelegd ten laste van Klant 
en/of (e) de vennootschap c.q. het bedrijf van Klant wordt ontbonden of 
geliquideerd.  
 
Artikel 4. Prijs 
4.1 De door De Bentonietfabriek en/of haar leveranciers opgegeven 
prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek (Ex Works) conform 
Incoterms en exclusief de door Klant te betalen omzetbelasting, 

heffingen van overheidsinstanties en wegbeheerders (zoals 
milieuheffingen, aslastontheffingen en tol), kosten die samenhangen met 
de aanvraag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst 
noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, verzend-, 
vervoer-, verzekerings-, laad-, los-, verpakkings-, rembours- en 
administratiekosten en douanerechten (invoer- en uitvoerrechten), 
geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst. 
Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van De 
Bentonietfabriek of haar leveranciers. Alle door De Bentonietfabriek 
genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van 
prijswijzigingen, programmeer- en typefouten. 
4.2 De Bentonietfabriek is gerechtigd opgegeven en/of overeengekomen 
prijzen eenzijdig te wijzigen indien prijsbepalende factoren, zoals 
valutakoersen, prijzen van leveranciers, kosten van materialen, vervoer, 
kosten van brandstoffen en energieprijzen, lonen, belastingen, accijnzen, 
heffingen en invoerrechten wijzigen. 
 
Artikel 5. Betaling 
5.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de 
factuurdatum op een door De Bentonietfabriek aan te geven wijze, in 
Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering 
die Klant op De Bentonietfabriek heeft of meent te hebben. 
5.2 Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant De 
Bentonietfabriek naast de wettelijke handelsrente een vergoeding van 
alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De 
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te 
incasseren bedrag met een minimum van € 1.000.  
5.3 In geval van de in artikel 3.7 vermelde omstandigheden zijn de 
vorderingen van De Bentonietfabriek op Klant onmiddellijk opeisbaar.  
5.4 De Bentonietfabriek bepaalt zelf op welke vordering op Klant een 
betaling van Klant in mindering wordt gebracht.  
 
Artikel 6. Levering 
6.1 Levering van Zaken geschiedt op het adres van De Bentonietfabriek 
en/of haar leveranciers. Levering op het adres van Klant en het daarmee 
samenhangende vervoer en verzending van Zaken geschiedt uitsluitend 
door De Bentonietfabriek indien Partijen dat schriftelijk zijn 
overeengekomen. In alle gevallen geschiedt levering op een door De 
Bentonietfabriek te bepalen wijze en voor rekening en risico van Klant.  
6.2 Vanaf het moment van levering zijn Zaken voor risico van Klant. Op 
het moment dat Klant (a) weigert Zaken in ontvangst te nemen en/of (b) 
levering van Zaken op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is, 
heeft dat moment als moment van risico-overgang te gelden.  
6.3 Indien Klant weigert Zaken af te nemen, is De Bentonietfabriek 
gerechtigd genoemde Zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. 
Indien Klant niet binnen twee maanden na genoemde weigering 
afneemt, is De Bentonietfabriek gerechtigd deze Zaken aan een derde te 
verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit 
voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.  
6.4 Door De Bentonietfabriek opgegeven termijnen voor levering van 
Zaken en Diensten zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze 
termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of 
opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of 
schadevergoeding.  
6.5 De Bentonietfabriek is gerechtigd Zaken of Diensten in gedeelten te 
leveren c.q. te verrichten. 
6.6 Indien blijkt dat Zaken niet leverbaar zijn, zijn Partijen gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden zonder dat De Bentonietfabriek verplicht is 
de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.  
 
Artikel 7. Laden & lossen 
7.1 Laden en lossen geschiedt op een door De Bentonietfabriek te 
bepalen wijze.  
7.2 Klant zorgt ervoor dat het laad- en losterrein een vlakke ondergrond 
heeft en vrij is van obstakels.  
7.3 Klant garandeert dat in opdracht van Klant op te halen Zaken niet zijn 
vervuild. Door De Bentonietfabriek geleden en te lijden schade als gevolg 
van vervuiling van Zaken, waaronder schade aan eigendommen van De 
Bentonietfabriek, en alle overige daarmee samenhangende kosten zijn 
voor rekening van Klant. Klant vrijwaart De Bentonietfabriek tegen 
eventuele aanspraken van derden en door derden opgelegde boetes ter 
zake.   
  
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 
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8.1 Alle door De Bentonietfabriek geleverde en nog te leveren Zaken 
blijven eigendom van De Bentonietfabriek totdat Klant alle vorderingen 
die De Bentonietfabriek op Klant heeft of zal verkrijgen volledig heeft 
voldaan.  
8.2 Zolang de eigendom van Zaken niet op Klant is overgegaan, is Klant 
niet bevoegd de betreffende Zaken te verkopen, te verhuren, te 
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  
8.3 Klant is verplicht Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn 
geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van De Bentonietfabriek 
te bewaren. 
8.4 Klant verricht al hetgeen noodzakelijk is om de eigendomsrechten van 
De Bentonietfabriek veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) 
beslag (te willen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
Zaken dan wel rechten daarop (willen) vestigen of doen gelden, is Klant 
verplicht De Bentonietfabriek hiervan direct op de hoogte te stellen.  
8.5 Klant is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken 
te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en 
zal De Bentonietfabriek op eerste verzoek inzage te geven in de polis van 
de verzekering. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is 
De Bentonietfabriek gerechtigd tot een eventuele uitkering van de 
verzekeraar. De vordering van Klant tot betaling van genoemde uitkering 
wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan De Bentonietfabriek 
en Klant zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en 
instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan De Bentonietfabriek te 
betalen.  
8.6 De Bentonietfabriek is gerechtigd Zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Klant de 
vorderingen van De Bentonietfabriek niet voldoet of in 
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien De 
Bentonietfabriek haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft 
Klant De Bentonietfabriek of door De Bentonietfabriek aan te wijzen 
derden bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming om de plaatsen te 
betreden waar de betreffende Zaken zich bevinden en deze terug te 
nemen.  
 
Artikel 9. Garantie en reclame 
9.1 De Bentonietfabriek geeft geen garantie, tenzij de leverancier van De 
Bentonietfabriek een garantie geeft, in welk geval laatstgenoemde 
garantie van toepassing is.  
9.2 Klant dient op het moment van levering van Zaken te controleren of 
deze aan de Overeenkomst voldoen. Zichtbare gebreken, tekorten en 
afwijkingen dienen binnen 24 uur na levering gemotiveerd en schriftelijk 
bij De Bentonietfabriek te worden gemeld. 
9.3 Gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet door Klant 
hadden kunnen worden geconstateerd moeten binnen 5 werkdagen 
nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn 
schriftelijk en gemotiveerd bij De Bentonietfabriek worden gemeld. 
9.4 Bij overschrijding van de in artikel 9.2 en 9.3 genoemde termijnen 
vervallen alle aanspraken van Klant jegens De Bentonietfabriek.  
9.5 Afwijkingen in eigenschappen van Zaken die binnen de in de branche 
aanvaarde marges vallen en/of technisch onvermijdelijk zijn of 
verschillen tussen het werkelijke en het door De Bentonietfabriek 
opgegeven gewicht van Zaken van minder dan 2%, leveren geen gebrek 
op.  
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid & Verjaring  
10.1 In situaties waarin Klant jegens De Bentonietfabriek recht heeft op 
schadevergoeding, geldt dat De Bentonietfabriek voor niet meer 
aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden 
schade. De Bentonietfabriek is niet aansprakelijk voor indirecte schade 
en gevolgschade, waaronder gederfde winst, door derden geleden 
schade en schade door gemiste kansen.  
10.2 De Bentonietfabriek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg 
is van (a) ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik van Zaken en/of (b) de 
samenstelling van door De Bentonietfabriek geleverde Zaken op zich of 
de samenstelling c.q. vermenging van Zaken met andere zaken, zoals 
water en/of (c) door De Bentonietfabriek en/of door haar ingeschakelde 
derden gegeven adviezen en vervaardigde ontwerpen en/of (d) een 
opschorting van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 
van De Bentonietfabriek of ontbinding van de Overeenkomst door De 
Bentonietfabriek. 
10.3 Indien op De Bentonietfabriek enige aansprakelijkheid rust, is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval 
onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Bentonietfabriek wordt 

uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is 
iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 
maand, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit 
zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 5.000.  
10.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, verjaren alle 
rechtsvorderingen van Klant jegens De Bentonietfabriek na afloop van 
één jaar, te rekenen vanaf de dag nadat deze opeisbaar zijn geworden.  
10.5 Klant vrijwaart De Bentonietfabriek tegen aanspraken van derden in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst.  
10.6 Hulppersonen van De Bentonietfabriek kunnen een beroep doen op 
iedere beperking van de eventuele aansprakelijkheid van De 
Bentonietfabriek jegens Klant.  
 
Artikel 11. Overmacht 
11.1 In geval van overmacht is De Bentonietfabriek niet aansprakelijk en 
heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of 
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Onder overmacht 
wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van De 
Bentonietfabriek, zoals een tekortkoming van de leveranciers van De 
Bentonietfabriek in de nakoming van de met De Bentonietfabriek 
gesloten overeenkomsten, bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim 
van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, 
programmatuur en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, 
explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, in- en 
uitvoerbeperkingen, epidemieën, pandemieën alsmede alle andere 
maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, 
overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, 
machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de 
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken. 
11.2 De Bentonietfabriek kan zich ook op overmacht beroepen indien de 
omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat De 
Bentonietfabriek haar verplichtingen had moeten nakomen. 
11.3 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond 
van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan 
twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden 
zonder schadeplichtig te zijn.  
 
Artikel 12. Intellectueel eigendomsrecht 
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door De 
Bentonietfabriek geleverde Zaken of door De Bentonietfabriek aan Klant 
verstrekte modellen, ontwerpen, berekeningen, (elektronische) 
bestanden en documentatie, zoals tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen of prijslijsten komen aan De Bentonietfabriek toe. 
Genoemde zaken en bescheiden blijven eigendom van De 
Bentonietfabriek, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. 
Klant mag deze niet kopiëren, openbaar maken of aan derden tonen, 
tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
12.2 Indien Klant De Bentonietfabriek materialen ter beschikking stelt 
met als doel te worden verwerkt in door De Bentonietfabriek te leveren 
Zaken en of ontwerpen dan vrijwaart Klant De Bentonietfabriek 
uitdrukkelijk tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een 
inbreuk op auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten.  
 
Artikel 13. Toepasselijk recht & Bevoegde rechter 
13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.  
13.2 Alle geschillen tussen De Bentonietfabriek en Klant worden beslecht 
door de bevoegde rechter te Utrecht.  


