
Op al onze producten, aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden 

van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) versie augustus 2012 van toepassing. 

Door ondertekening van deze offerte komt er tussen u en St. Joris Keramische Industrie b.v. – 

ten aanzien van het geoffreerde – een overeenkomst tot stand en bevestigt u voornoemde 

Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en te aanvaarden als deel uitmakend van deze 

overeenkomst.  

 

De toepasselijkheid van de door u eventueel gehanteerde eigen inkoopvoorwaarden wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Voor alle artikelen geldt dat deze speciaal voor u op aanvraag geproduceerd worden. 

Derhalve geldt er voor u een afnameverplichting, hetgeen concreet inhoudt dat u verplicht 

bent het gekochte af te nemen binnen de afgesproken leverings- en/of afroeptermijn(en). Voor 

aanvang van de productie dient door u een afleverschema aan St. Joris Keramische Industrie 

b.v. te worden verstrekt. St. Joris Keramische Industrie B.V. is gerechtigd om op basis van het 

afleverschema of overeengekomen betalingsvoorwaarden zoals hierna vermeld, de 

overeengekomen prijs te factureren waarbij u gehouden bent om binnen de aangegeven 

betalingstermijn tot voldoening over te gaan, ongeacht of levering/afname heeft 

plaatsgevonden.  Bij een niet tijdige afname en/of het niet opvolgen van het afleverschema 

staat het St. Joris Keramische Industrie B.V. voorts vrij om het bestelde product – voor uw 

eigen rekening en risico – op haar terrein opgeslagen te houden. St. Joris Keramische 

Industrie B.V. behoudt zich het recht voor de termijn voor opslag te limiteren. Aan de opslag 

zijn kosten verbonden die bij u in rekening worden gebracht. De kosten van opslag worden 

berekend volgens een opslagtarief per pallet per maand ten bedrage van € …… , waarbij een 

gedeelte van de maand als volledige maand wordt berekend.  

 

Betalingsvoorwaarden: 

Facturering 20% netto bij opdracht, 25% netto bij eerste afhaling volgens afleverschema, 30% 

netto bij tweede afhaling conform afleverschema, en 25% netto bij laatste afhaling conform 

afleverschema. Betalingstermijn  factuur 30 dagen netto. 

 

In alle gevallen geldt dat u een betalingsverplichting heeft ten aanzien van de bestelde 

hoeveelheden, ook indien u het gekochte niet en/of niet tijdig heeft afgenomen. In dat laatste 

geval maakt St. Joris Keramische Industrie b.v., naast hetgeen in haar Algemene 

Voorwaarden is bepaald en naast aanspraak op de volledige koopprijs, tevens aanspraak op 

de geleden schade, bestaande uit doch niet beperkt tot buitengerechtelijke incassokosten, 

vertragingsrente en overige gevolgschade.  

 

Partijen komen voorts uitdrukkelijk overeen dat op alle geschillen die voortvloeien uit de 

rechtsverhouding en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen u en St. Joris Keramische 

Industrie b.v. Nederlands recht van toepassing is en partijen verklaren uitdrukkelijk de 

toepasselijkheid van afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het (Nederlands) Burgerlijk Wetboek 

te aanvaarden. Verder komen partijen overeen dat alle geschillen die voortvloeien uit de 

rechtsverhouding en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen zullen worden 

beslecht door een Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van St. Joris Keramische 

Industrie b.v.  

 

……………………………….. 

Naam + handtekening koper 

 


