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Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder:
a. Saltrans: de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Saltrans Verkoop en
Verhuur B.V.
b. Klant: iedere partij aan wie Saltrans een
aanbieding of offerte heeft gezonden, een
overeenkomst mee heeft gesloten, of aan
wie Saltrans zaken heeft levert of
diensten voor verricht.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
mededelingen van Saltrans, alle met Saltrans
gesloten overeenkomsten en alle leveringen en
diensten die Saltrans in opdracht van Klant
doet/verricht.
Deze algemene voorwaarden kunnen tevens
worden ingeroepen door door Saltrans
ingeschakelde werknemers en derden.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van Klant en derden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
Van deze algemene voorwaarden kan slechts
bij schriftelijke overeenkomst met Saltrans
worden afgeweken.
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Fouten in prijs- of tariefstelling die Saltrans
kan
aantonen,
kunnen
ook
–
na
totstandkoming van de overeenkomst – aan
Klant worden doorberekend zonder dat Klant
gerechtigd is om de overeenkomst te
ontbinden of anderszins aantasten.
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Overeenkomsten
De overeenkomst met Saltrans komt tot stand
zodra Saltrans, althans diens rechtsgeldige
vertegenwoordiger,
die
totstandkoming
schriftelijk (per brief of door ondertekening van
de met Klant te sluiten overeenkomst) of via email aan Klant heeft bevestigd.
In geval van huur zaken (niet zijnde
bedrijfsruimte) komt de overeenkomst met
Saltrans tot stand op het moment dat beide
partijen
de
huurovereenkomst
hebben
ondertekend.
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Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Saltrans
in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders
aangeeft.
In aanbiedingen en offertes opgegeven
hoeveelheden, verpakkingen, afmetingen,
vermogen,
gewicht,
kleur,
gehalte,
samenstelling etc., worden geacht slechts
benaderingen te zijn en binden Saltrans niet.
In aanbiedingen en offertes aangegeven
levertijden gelden bij benadering en binden
Saltrans niet.
De voorwaarden van aanbiedingen en offertes
gelden niet voor nabestellingen, tenzij Saltrans
dit schriftelijk aan Klant bevestigt.
Prijzen en tarieven
Prijzen en tarieven zijn de prijzen en tarieven
die op het moment van totstandkoming van de
overeenkomst tussen Saltrans en Klant gelden.
Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en
eventuele kosten voor verpakking, transport of
verzending en zonder aftrek of korting, tenzij
anders overeengekomen.
Saltrans is gerechtigd om (overeengekomen)
prijzen en tarieven tussentijds te verhogen.
Van een prijs- of tariefsverhoging doet Saltrans
Klant een maand voordat de verhoging in gaat
schriftelijk of per e-mail mededeling.
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Levering en afname
Levering van zaken vindt plaats in of bij de
werkplaats van Saltrans, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
Klant is verplicht de om de zaken,
werkzaamheden of diensten van Saltrans af te
nemen op de door Saltrans bepaalde datum,
tijd en plaats.
Lever- of uitvoeringstijden zijn geen fatale
termijnen. Bij overschrijding van een termijn
dient Klant Saltrans schriftelijk in gebreke te
stellen en aan Saltrans een termijn van 21
dagen te gunnen om alsnog na te komen. Bij
uitblijven van nakoming binnen deze termijn is
Klant alleen bevoegd om de overeenkomst te
ontbinden als Saltrans nog geen zaken
geleverd heeft of nog geen diensten heeft
verricht.
Het risico van door Saltrans te leveren zaken
gaat over op Klant op het moment dat de
zakelijk feitelijk of juridisch aan Klant worden
geleverd.
Indien Saltrans te leveren zaken dient te
installeren of afmonteren gaat het risico met
betrekking tot de zaken over op Klant zodra de
zaken zijn geïnstalleerd of zodra de zaken in
het gebouw of op het terrein van Klant zijn
gebracht.
Transport voor door Saltrans te leveren zaken
geschiedt voor rekening en risico van Klant.
Klant dient dit risico voor eigen rekening te
verzekeren.
Eigendomsvoorbehoud
Door Saltrans te leveren zaken (ongeacht de
grondslag voor de levering) blijven eigendom
van
Saltrans
totdat
Klant
zijn
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betalingsverplichtingen naar Saltrans volledig
heeft voldaan (“eigendomsvoorbehoud”).
Zolang
Klant
niet
volledig
aan
zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan is Klant
niet gerechtigd om de door Saltrans geleverde
zaken te vervreemden, bezwaren, af te
leveren, te verwerken of onder welke
benaming dan ook aan een derde partij af te
staan.
Zolang de eigendom van zaken nog niet op
Klant is overgegaan, dient Klant de zaken als
een goed huisvader te beheren en te
onderhouden en als herkenbaar eigendom van
Saltrans te bewaren. Klant is tevens verplicht
om de zaken te verzekeren en wel op zodanige
wijze dat Saltrans bij verlies of beschadiging
onder de verzekering geheel schadeloos zal
worden gesteld.
In geval Klant toerekenbaar tekortschiet in zijn
verplichtingen
jegens
Saltrans
(“wanprestatie”) heeft Saltrans het recht om
de onder de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken zonder tussenkomst van een
rechter terug te nemen en te houden.
In geval van wanprestatie is Klant verplicht om
onder eigendomsbehoud geleverde zaken die
aan een aan Klant of derde toebehorende zaak
zijn aangebracht of vastgemaakt op eerste
verzoek van Saltrans te demonteren en aan
Saltrans terug te geven.
Saltrans is gerechtigd om in geval van
wanprestatie de zaken op eigen initiatief terug
te demonteren en terug te halen. Klant is
verplicht om aan het in 7.4 en 7.5 bepaalde
alle medewerking te verlenen.
Naast het in 7.4-7.6 bepaalde blijft Klant
verplicht om Saltrans alle schade en kosten te
vergoeden die Saltrans lijdt/maakt als gevolg
van de wanprestatie. Hieronder wordt tevens
vergoeding van waardevermindering van de
zaken begrepen.
Garantie en reclame
Saltrans geeft op nieuwe zaken die Saltrans
levert geen andere garantie dan de garantie
van de fabrikant of importeur van de zaken
met in achtneming van de op die garantie
opgenomen voorwaarden en uitsluitingen
(“garantie”).
De in 8.1 omschreven garantie op nieuwe
zaken ziet niet op onderdelen van door
Saltrans te leveren nieuwe zaken.
Saltrans geeft op gebruikte zaken geen enkele
garantie.
Na levering dient Klant de door Saltrans
geleverde zaken onmiddellijk grondig te
inspecteren. Als tijdens die inspectie blijkt dat
de zaken gebreken vertonen of dergelijke
gebreken
tijdens
inspectie
door
Klant
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opgemerkt hadden moeten worden, dan dient
Klant dit binnen twee werkdagen na levering
bij Saltrans te melden (“klacht”). Als Klant
buiten de termijn van twee werkdagen bij
Saltrans de melding doet, kan hij geen
aanspraken op enig recht met betrekking tot
de zaken.
Het indienen van een klacht ontslaat Klant niet
van
zijn
betalingsverplichtingen
jegens
Saltrans.
Indien Saltrans een klacht geheel of
gedeeltelijk gegrond acht, dan is Saltrans
gerechtigd om, naar eigen keuze, de zaken te
vervangen, de gebreken te herstellen of een
verlaging van de met Klant overeengekomen
prijs toe te passen.
Werkzaamheden en diensten
Saltrans
spant
zich
als
een
goed
opdrachtnemer
in
om
te
verrichten
werkzaamheden en te leveren diensten naar
behoren uit te voeren. Resultaten zijn echter
niet gegarandeerd.
Voor het verrichten van werkzaamheden en
het uitvoeren van diensten schakelt Saltrans
naar eigen keuze eigen werknemers in.
Saltrans is daarnaast gerechtigd om, zonder
voorafgaande toestemming van Klant, de
werkzaamheden en diensten aan derden uit te
besteden.
Meerwerk dient door Klant te worden vergoed.
Van meerwerk is sprake als Saltrans door
aanvullende eisen van Klant of een andere
omstandigheid die niet voor rekening van
Saltrans komt meer werkzaamheden moet
verrichten of diensten moet leveren dan
Saltrans bij het sluiten van de overeenkomst in
redelijkheid kon verwachten.
Overmacht Saltrans
Saltrans heeft het recht om haar verplichtingen
jegens Klant op te schorten (zonder in verzuim
te komen) indien zij als gevolg van
omstandigheden die zij ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst met Klant niet kon en
niet behoefde te verwachten en die buiten haar
invloed
liggen
(“overmacht”),
tijdelijk
verhinderd is om haar verplichtingen na te
komen.
Onder
overmacht
wordt
onder
meer,
begrepen: leveranciers die niet (tijdig) aan hun
verplichtingen een Saltrans voldoen, brand,
hoge waterstanden, wegblokkades, extreem
weer, stakingen of werkonderbrekingen,
import- of handelsverboden en terrorisme of
terroristische incidenten.
Als Saltrans bij het intreden van de overmacht
de op haar rustende verplichtingen aan Klant
al gedeeltelijk was nagekomen, dan is Saltrans
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bevoegd om daarvoor aan Klant een factuur te
zenden. Klant is verplicht om die factuur
(tijdig) te voldoen.
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Betaling – termijnen - voorschot
Klachten over facturen of door Saltrans in
rekening gebrachte bedragen dienen binnen
acht
dagen
na
factuurdatum
of
betalingsverzoek schriftelijk of per e-mail en
met een onderbouwing bij Saltrans te worden
ingediend. Indien een klacht niet binnen de
termijn van acht dagen wordt ingediend, wordt
het gefactureerde dan wel in rekening
gebrachte bedrag geacht door Klant als juist te
zijn aanvaard.
Betaling voor geleverde zaken of diensten
dient te geschieden conform de in de
overeenkomt
overeengekomen
betalingstermijn.
Indien
in
de
overeenkomst
geen
betalingstermijn is bepaald, dient betaling te
volgen binnen 7 dagen na factuurdatum of
binnen zeven dagen na levering of oplevering.
Saltrans is te allen tijde gerechtigd om gehele
of gedeeltelijke betaling voorafgaand aan de
levering of het verrichten van diensten te
vragen. Indien aan dit betalingsverzoek niet
wordt voldaan is Saltrans gerechtigd om de
overeenkomst voor aanvang te ontbinden,
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
tevens strekt ter voldoening van de
verschuldigde wettelijke (handels)rente en
incassokosten.
Klant is gehouden om alle door Saltrans
gemaakte kosten te vergoeden die Saltrans
moet maken in verband met een gerechtelijke
procedure tegen Klant waarbij Klant in het
ongelijk is gesteld. Tot voornoemde kosten
behoren onder meer: deurwaarderskosten en
advocaatkosten, voorzover deze het bedrag
overtreffen dat door de rechter aan Saltrans is
toegewezen.
Faillissement en surseance van betaling
In geval van liquidatie, surseance van betaling
of faillissement van Klant of een aanvraag
daartoe of indien ten laste van Klant beslag
wordt gelegd, worden alle vorderingen van
Saltrans onmiddellijk opeisbaar.
Door
Saltrans
geleverde
zaken
onder
eigendomsvoorbehoud dienen onmiddellijk
door
Klant
aan
Saltrans
te
worden
geretourneerd.
Retentierecht
In geval dat Klant verplicht is om een
verbintenis jegens Saltrans na te komen, zoals
betaling van een geldsom, is Saltrans bevoegd
om alle zaken die hij op welke grond dan ook
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Uitblijven van tijdige of volledige betaling
Indien Klant zijn betalingsverplichtingen
jegens Saltrans niet tijdig of volledig nakomt,
is
Klant
van rechtswege
in verzuim
(“verzuim”).
In geval van verzuim is Klant over het
openstaande bedrag wettelijke handelsrente
ex art. 6:119a BW verschuldigd. Indien Klant
een consument is wordt de wettelijke rente
voor consumententransacties (ex 6:119 BW)
gehanteerd.
In geval van verzuim is Klant over het
openstaande
bedrag
tevens
(buitengerechtelijke)
incassokosten
verschuldigd.
De
(buitengerechtelijke)
incassokosten worden berekend conform de
Wet Normering Incassokosten (WIK) met een
minimum van € 500,-. Indien Klant een
consument is, zullen incassokosten bij een
eerste WIK brief worden aangezegd.
Saltrans is bevoegd om van Klant ontvangen
betalingen in de eerste plaats in mindering te
brengen de kosten, vervolgens op de
verschuldigde wettelijke (handels)rente.
Saltrans is – zonder in schuldeisersverzuim te
komen – gerechtigd om een door Klant gedaan
betalingsaanbod te weigeren als dat aanbod
een andere volgorde voor toerekening van de
betalingen aanwijst of het betalingsaanbod niet
voor Klant onder zich heeft, onder zich te
houden totdat Klant zijn verplichtingen aan
Saltrans (volledig) is nagekomen.
Persoonsgegevens
Saltrans verwerkt voor het sluiten en
uitvoering geven aan met haar te sluiten
overeenkomsten persoonsgegevens.
Saltrans
verwerkt
persoonsgegevens
in
overeenstemming
met
de
Algemene
Verordening Persoonsgegevens.
Voor een veilige en vertrouwelijke omgang met
persoonsgegevens heeft Saltrans passende
organisatorische
en
technische
beveiligingsmaatregelen getroffen en hanteert
zij passende bewaartermijnen.
Saltrans voldoet binnen de gestelde wettelijke
termijnen aan verzoeken van betrokkenen met
betrekking tot de verwerking van hun
persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid Saltrans
In alle gevallen waarin Saltrans aantoonbaar
aansprakelijk is voor door Klant geleden
schade is de aansprakelijkheid van Saltrans
beperkt tot hetgeen wordt uitgekeerd onder
haar, vermeerderd met het door Saltrans te
betalen eigen risico.
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In geval de verzekering de door Klant
aantoonbaar geleden schade niet dekt is blijft
de aansprakelijkheid van Saltrans beperkt tot
een maximumbedrag van € 10.000,00, waarbij
Saltrans zich het recht voorbehoudt om zich te
beroepen op matiging.
In geen geval is Saltrans gehouden om
gevolgschade te vergoeden.
De in 15.1-15.3 omschreven beperking van
aansprakelijkheid van Saltrans is niet van
toepassing indien de door Klant geleden
schade het directe gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Saltrans of haar
directieleden.
Varia
Indien een bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te
zijn, blijven de overige bepalingen onverkort
van kracht. Saltrans en Klant zullen een
nieuwe rechtsgeldige bepaling overeenkomen
die de nietige of vernietigbare bepaling zal
vervangen en die zoveel mogelijk in lijn ligt
met de bedoeling en strekking van de nietige
of vernietigbare bepaling.
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Toepasselijke recht, bevoegde rechter
Op
deze
algemene
voorwaarden,
alle
aanbiedingen van en alle met Saltrans gesloten
overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
Weens
Koopverdrag
is
uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen in verband met deze algemene
voorwaarden, aanbiedingen van Saltrans of
met Saltrans gesloten overeenkomsten zullen,
in eerste instantie, worden voorgelegd aan de
Rechtbank Rotterdam.

