
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAC LEAN 
INDUSTRIES B.V., GEVESTIGD TE ZWIJNDRECHT 
 
Regelende de rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mac Lean Industries B.V., 
gevestigd te Zwijndrecht, hierna te noemen Mac Lean, en haar afnemers. 
 
OFFERTE EN OVEREENKOMST 
Artikel 1 

1. Alle offertes door of vanwege Mac Lean gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst na schriftelijke bevestiging door Mac Lean van 
op offertes gedane bestellingen en/of opdrachten is een overeenkomst met Mac Lean tot stand gekomen. 

2. Orders door agenten, vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, 
verkrijgen eerst rechtsgeldigheid nadat deze door Mac Lean schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Gegevens in drukwerken van de zijde van Mac Lean verstrekt kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder 
voorafgaand bericht, zodat Mac Lean hieraan nimmer is gebonden. 

 
PRIJS 
Artikel 2 

1. De door Mac Lean opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende factoren met 
inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij Mac Lean geldende normale arbeidstijden en 
overheidsheffingen. 

2. Mac Lean is ten alle tijden gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover ten aanzien van de prijs naar de 
aanbieding verwijst, na de aanbieding de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen indien voor de 
levering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt. Daaronder inbegrepen koersfluctuaties van 
buitenlandse valuta, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare 
omstandigheden. Mac Lean zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de afnemer 
brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de 
hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan. 

3. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de door het tweede lid genoemde wijzigingen optreden bij de 
toeleverancier van Mac Lean. 

 
LEVERING 
Artikel 3 

1. Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats af bedrijfsterrein dan wel werkplaats van Mac Lean. Het vervoer 
der goederen naar het adres van de afnemer geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

2. Mac Lean zal trachten de levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de levertijd, door 
welke oorzaak ook, geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, noch recht op deze grond ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen. 

3. Mac Lean is niet aansprakelijk voor afwijking van de opgegeven leveringstermijnen door welke oorzaak dan ook en de 
afnemer is mitsdien ook bij afwijking van die leveringstermijn verplicht het gekochte af te nemen. 

 
ANNULERING 
Artikel 4 

1. Indien de afnemer om welke reden dan ook in gebreke blijft met afname van het gekochte dan wel bestelde goed, 
dan wel indien de afnemer de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert, is de afnemer aan Mac Lean 
verschuldigd ter zake van een gefixeerde schadeloosstelling een bedrag gelijk aan 15 % van de totale overgekomen 
prijs, ongeacht of Mac Lean daadwerkelijk schade zal hebben geleden en ongeacht eventuele hoogte van deze 
schade. 

2. Ongeacht de in lid 1 van dit artikel overeengekomen verplichting van de afnemer is Mac Lean gerechtigd om in plaats 
van het door de afnemer op grond van lid 1 van dit artikel aan Mac Lean verschuldigde de daadwerkelijke door Mac 
Lean geleden schade als gevolg van de niet-afname van wel de annulering te vorderen. 

 
RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Artikel 5 

1. Het risico van het gekochte is vanaf het ogenblik van het verlaten van de magazijnen dan wel de terreinen van Mac 
Lean voor de afnemer. Anders luidende bedingen tussen derden Mac Lean kunnen laatstgenoemde niet door de 
afnemer worden tegengeworpen. 

2. Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Mac Lean uit hoofde van 
enige overeenkomst blijven de krachtens deze overeenkomst geleverde goederen eigendom van Mac Lean. Tot het 
moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Mac Lean mag de afnemer het 
geleverde derhalve niet verkopen, niet tot zekerheid in eigendom overdragen, leveren of verpanden, behoudens 
vervreemding door de afnemer in de uitvoering van zijn bedrijf. 

 
RECLAME 
Artikel 6 

1. Reclames omtrent gekochte goederen dienen binnen 8 dagen schriftelijk te worden ingediend. Ingeval de reclame 
gegrond wordt bevonden, is Mac Lean uitdrukkelijk gerechtigd het verkochte goed te vervangen of aan te vullen. Tot 
vergoeding van verdere schade, hoe ook genaamd, is Mac Lean niet gehouden. 

2. Reclames wegens manco, wegens afwijkingen van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare 
beschadiging moeten, om geldig te zijn, bovendien door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. 

3. De afnemer heeft nimmer het recht om de goederen retour te zenden,, tenzij Mac Lean hiermee schriftelijk heeft 
ingestemd. Indien desalniettemin een retourzending waarmee Mac Lean zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard 
plaatsvindt en Mac Lean desondanks tot de in ontvangstneming overgaat, geschiedt dit laatste steeds voor rekening 
en risico van de afnemer. De zending wordt dan door Mac Lean voor rekening en risico van de afnemer ter 
beschikking van deze laatste gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames 
kan worden afgeleid. 

 



AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 7 

1. Na levering is Mac Lean van alle aansprakelijkheid ontheven, voor welke gebreken dan ook. De afnemer vrijwaart 
Mac Lean tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze na levering te lijden schade. 

2. De door of zijdens Mac Lean geleverde roerende goederen bieden die veiligheid die men daarvan mag verwachten, 
alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder: 

a. De presentatie van het product; 
b. Het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product; 
c. Het tijdstip waarop het product in het verkeer wordt gebracht. 

3. De afnemer verbindt zich de door of zijdens Mac Lean geleverde producten te gebruiken overeenkomstig de wijze 
waarop deze producten redelijkerwijs zijn of worden gebruikt. 

4. De aansprakelijkheid van Mac Lean is opgeheven indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het 
product, als door de schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is, dan wel 
indien het product door de afnemer niet gebruikt is conform het redelijkerwijs te verwachten van het product. 

5. Elke aansprakelijkheid ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
BETALING 
Artikel 8 

1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekeningen van Mac Lean zijn bijgeschreven. 
2. In geval van niet tijdige betaling is de afnemer een rente van 1 % per maand, een gedeelte van de maand voor een 

hele maand gerekend, over het openstaande bedrag verschuldigd. Zodra Mac Lean haar vordering jegens afnemer 
uit handen heeft gegeven, is afnemer 15 % van de hoofdsom en rente aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd, 
met een minimum van 70 euro onverminderd de kosten die de afnemer rechtens verschuldigd is. 

3. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens Mac Lean niet nakomt, is Mac Lean gerechtigd de nakoming 
van haar eigen verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee de betaling is vertraagd. 

4. Mac Lean is ten alle tijden gerechtigd, ook nadat de opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd, alvorens verder te leveren, 
van de afnemer te eisen zekerheid te stellen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen voldaan zal 
worden. In geval hierdoor vertraging ontstaat, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd. 

 
HOOFDELIJKHEID 
Artikel 9 

1. Indien de overeenkomst is gesloten met een maatschap, vennootschap onder firma dan wel met twee of meer, zijn de 
vennoten der maatschap respectievelijk vennootschap of de twee of meer personen ieder hoofdelijk aansprakelijk 
voor de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst. 

 
RECHT EN GESCHILLEN 
Artikel 10 

1. Iedere met Mac Lean gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn overeengekomen te Zwijndrecht en wordt beheerst 
door het Nederlandse Recht. 

2. Ten aanzien van alle geschillen, rijzende ter zake van of in verband met gesloten overeenkomsten, zal bevoegd zijn 
de bevoegde rechter te Dordrecht, behoudens hoger beroep en/of cassatie. 

3. Een geschil zal mede geacht worden aanwezig te zijn, indien 1 der partijen een vordering van de wederpartij 
onbetaald laat zonder overigens de juistheid van de vordering te twisten. 

 
GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 
Artikel 11 

1. Onderhavige voorwaarden zijn op alle door Mac Lean gesloten transacties van toepassing. 
2. Afwijkende voorwaarden, ook die welke voorkomen in de eventuele voorwaarden waarvan de afnemer zich bedient, 

verbinden Mac Lean niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
3. Door het enkele feit van contracteren met Mac Lean wordt de afnemer geacht jegens Mac Lean afstand te hebben 

gedaan van eigen voorwaarden, waarvan deze zich eventueel bedient. 
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