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Artikel 1. Algemeen 
1.1 De onderhavige 
algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op, en maken dus 
onderdeel uit van alle 
aanbiedingen c.q. offertes, 
adviezen, werkzaamheden, 
overeenkomsten en uitvoering 
daarvan - ook wanneer derden 
zijn betrokken - voor zover 
daarvan niet bij schriftelijke 
overeenkomst is afgeweken. 
1.2 De algemene 
voorwaarden van Almacon 
prevaleren boven afwijkende 
voorwaarden van opdrachtgever. 
1.3 Indien gebleken is dat één 
of meer bepalingen in deze 
algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar zijn, dan blijven de 
algemene voorwaarden voor al 
het overige in stand. 
 
Artikel 2. Offertes & 
aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen c.q. 
offertes blijven gedurende de 
door Almacon aangegeven 
termijn geldig. Indien geen 
termijn genoemd wordt, zijn de 
aanbiedingen c.q. offertes van 
Almacon geheel vrijblijvend. 
2.2 In geval van levering of 
montage buiten de normale 
werkuren wordt op het normale 
uurtarief een toeslag berekend. 
2.3 Indien geen overeenkomst 
tot stand komt is Almacon 
gerechtigd een vergoeding te 
vragen voor alle met de 
aanbieding c.q. offerte verband-
houdende werkelijk gemaakte 
kosten. 
2.4 Almacon kan niet aan zijn 
aanbiedingen en/of offertes 
worden gehouden indien de 

opdrachtgever, naar termen van 
redelijkheid en billijkheid en in het 
maatschappelijk verkeer 
gangbare opvattingen, had 
behoren te begrijpen dat de 
aanbieding en/of offerte dan wel 
een onderdeel daarvan een 
kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 
 
Artikel 3. Overeenkomst 
3.1 Met inachtneming van het 
hiernavolgende komt een 
overeenkomst met Almacon 
Storage Systems B.V. eerst tot 
stand nadat Almacon Storage 
Systems B.V. een opdracht heeft 
aanvaard respectievelijk heeft 
bevestigd. Een 
opdrachtbevestiging wordt 
geacht de overeenkomst juist en 
volledig weer te geven. 
3.2 Indien er na het tot stand 
komen van de overeenkomst 
aanvullende afspraken gemaakt 
worden, dienen deze beschouwd 
te worden als een afzonderlijke 
overeenkomst, waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn. 
3.3 Indien tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst 
blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering noodzakelijk is om de 
Overeenkomst te wijzigen of aan 
te vullen, stelt Almacon Storage 
Systems B.V.  de Opdrachtgever 
hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte. De partijen zullen dan 
tijdig en in onderling overleg 
overgaan tot aanpassing van de 
Overeenkomst. 
3.4 Almacon Storage Systems 
B.V. heeft het recht om bepaalde 
werkzaamheden te laten 
verrichten door derden. De 
toepassing van artikelen 7: 404, 

7:407 lid 2 en 7:409 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 4. Rechten van 
intellectuele eigendom 
4.1 Tekeningen, technische 
omschrijvingen, ontwerpen e.d. 
in opdracht van Almacon 
vervaardigd, blijven eigendom 
van Almacon. Deze gegevens 
mogen zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van opdrachtnemer 
niet worden gekopieerd, gebruikt 
of aan derden getoond. 
opdrachtgever is aan 
opdrachtnemer per overtreding 
van deze bepaling een direct 
opeisbare boete verschuldigd van 
€ 25.000,-. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van 
de wet worden gevorderd. 
4.2 De auteurs- modelrechten 
berusten bij Almacon. 
 
Artikel 5. Levering, levertijd en 
omvang levering 
5.1 De overeengekomen 
levertijd zal zoveel mogelijk in 
acht worden genomen, doch zal 
nimmer gelden als fatale termijn. 
Na overschrijding van deze 
levertijd zal Almacon in overleg 
treden met opdrachtgever. 
5.2 Overschrijding van de 
levertijd, door welke oorzaak dan 
ook, geeft opdrachtgever nimmer 
het recht de opdracht te 
ontbinden of te doen ontbinden, 
schadevergoeding te vorderen, 
dan wel het recht tot niet-
nakoming van een of meer uit de 
overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen voor 
opdrachtgever. 
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Artikel 6. Risico en 
eigendomsvoorbehoud 
6.1 De door Almacon feitelijk 
geleverde, en nog bij onder 
opdrachtgever bevindende 
onbetaald gebleven zaken, 
blijven, tot op het moment van 
volledige betaling, eigendom van 
Almacon. 
6.2 Almacon is te allen tijde 
gerechtigd om geleverde zaken op 
grond van het 
eigendomsvoorbehoud bij 
opdrachtgever weg te doen halen, 
indien opdrachtgever de 
verplichtingen jegens Almacon 
(deels) niet nakomt. 
opdrachtgever is verplicht de 
medewerking hieraan te verlenen 
op straffe van verbeurte van een 
boete van € 1.000,- per dag dat 
opdrachtgever hiermede in 
gebreke is/blijft.  
 
Artikel 7. Prijzen 
7.1 Alle door Almacon 
opgegeven prijzen zijn exclusief 
heffingen van overheidswege en 
bijkomende kosten. Voor zover 
niet uitdrukkelijk schriftelijk 
overeengekomen zijn 
vrachtkosten, verpakking- 
alsmede montagekosten niet bij 
de overeengekomen prijs 
inbegrepen. 
7.2 Van alle bijkomende 
kosten zal Almacon tijdig voor het 
sluiten van de overeenkomst aan 
de opdrachtgever opgaaf doen of 
gegevens verstrekken op grond 
waarvan deze kosten door de 
opdrachtgever kunnen worden 
berekend, indien mogelijk. Tijdens 
de uitvoering van de 
overeenkomst kunnen zich 
omstandigheden voordoen op 

grond waarvan Almacon alsnog 
bijkomende kosten in rekening 
dient te brengen. Op het moment 
dat bekend is dat hier sprake van 
is, wordt de opdrachtgever 
onmiddellijk op de hoogte gesteld 
van deze kosten. 
7.3 De overeengekomen 
verkoopprijs van 
importproducten is gebaseerd op 
de ten tijde van aanvaarding c.q. 
bevestiging bestaande koersen. In 
geval van koerswijzigingen die tot 
prijsverhoging leiden is Almacon 
gerechtigd de overeengekomen 
prijzen dienovereenkomstig te 
wijzigen, ook al vindt de verhoging 
plaats ingevolge reeds bij de 
aanbieding te voorziene 
omstandigheden. 
7.4 Indien niet uitdrukkelijk 
een prijs en/of tarief is 
overeengekomen, zal de prijs 
worden vastgesteld aan de hand 
van de werkelijk bestede uren en 
de gebruikelijke uurtarieven van 
Almacon. 
 
Artikel 8. Betaling en betalings-
zekerheid 
8.1 Betaling vindt plaats door 
middel van overmaking op een 
door Almacon aangewezen 
bankrekening op het tijdstip van 
de koop of levering, tenzij anders 
is overeengekomen. Betaling kan 
zowel voor- als achteraf 
geschieden.  
8.2 Betaling achteraf dient te 
geschieden binnen 1 dag na de 
factuurdatum, op een door 
Almacon aan te geven wijze en in 
de valuta waarin is gefactureerd, 
tenzij anders overeengekomen. 
8.3 De opdrachtgever is niet 
bevoegd op het verschuldigde 

enig bedrag wegens een door 
hem gestelde tegenvordering in 
mindering te brengen.  
8.4 Almacon en de 
opdrachtgever kunnen 
overeenkomen dat betaling in 
termijnen geschiedt in 
evenredigheid met de voortgang 
van het werk. 
8.5 Almacon is gerechtigd bij 
het aangaan van de 
overeenkomst een aanbetaling in 
de vorm van een voorschot te 
vragen, alvorens tot uitvoering 
van de overeenkomst over te 
gaan. 
8.6 Voorts is Almacon 
gerechtigd van opdrachtgever te 
verlangen dat voldoende 
zekerheid wordt gesteld voor de 
nakoming van de 
betalingsverplichtingen uit 
hoofde van welke tussen partijen 
gesloten overeenkomst dan ook. 
Niet voldoening aan een daartoe 
strekkend verzoek geeft Almacon 
het recht haar verplichtingen uit 
de overeenkomst op te schorten 
of de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst door een 
enkele schriftelijke 
buitengerechtelijke verklaring te 
ontbinden. 
8.7 Tenzij anders 
overeengekomen vindt betaling 
als volgt plaats:  
a. Bij termijnbetaling: • 30% 
van de totale 
prijs bij opdracht binnen 8 dagen; 
• 40% van de totale prijs bij 
gereed product binnen 8 dagen; 
• 30% van de totale prijs bij 
oplevering binnen 30 dagen; 
b. In alle overige gevallen 
binnen dertig dagen na 
factuurdatum. 
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Artikel 9. Montage 
9.1 Waar nodig zijn de 
montagewerkzaamheden 
gebaseerd op vooraf aan de 
opdrachtgever gezonden 
tekeningen. Indien de 
betreffende tekeningen niet 
binnen acht werkdagen, 
vergezeld van een verklaring voor 
akkoord, worden geretourneerd, 
wordt opdrachtgever geacht met 
de tekening akkoord te zijn 
gegaan. 
9.2 De geschiktheid van de 
constructie van het gebouw, 
waarin producten worden 
gemonteerd, is voor de 
verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. opdrachtgever 
vrijwaart Almacon ter zake 
volledig voor enige 
aansprakelijkheid. 
9.3 Opdrachtgever moet 
ervoor zorgen dat alle 
vergunningen, ontheffingen en 
andere beschikkingen die 
noodzakelijk zijn om het werk uit 
te voeren tijdig zijn verkregen. 
Opdrachtgever is verplicht op 
eerste verzoek van 
opdrachtnemer een afschrift van 
de hiervoor genoemde 
bescheiden aan hem toe te 
zenden. 
 
Artikel 10. Oplevering 
10.1 Kleine gebreken zullen 
geen reden tot onthouding van 
goedkeuring mogen zijn. Kleine 
gebreken zullen slechts dan 
worden hersteld door Almacon 
indien zij binnen een redelijke 
termijn na oplevering per 
aangetekend schrijven ter kennis 
van Almacon worden gesteld en 
het gebrek aan Almacon valt toe 

te rekenen. Indien dit niet het 
geval is zullen de kosten van 
herstel volledig voor rekening van 
opdrachtgever komen. 
10.2 Oplevering ontslaat 
Almacon van alle 
aansprakelijkheid voor gebreken 
die opdrachtgever op dat tijdstip 
redelijkerwijs had moeten 
ontdekken. 
10.3 Na oplevering gaat het 
risico van het werk over van 
Almacon naar opdrachtgever. 
 
Artikel 11. Opschorting en 
ontbinding 
11.1 Elke overeenkomst wordt 
aangegaan onder de 
opschortende voorwaarde dat de 
betalingspositie van 
opdrachtgever op grond van door 
Almacon in te winnen 
inlichtingen voldoende blijkt te 
zijn. 
11.2 Ontbinding geschiedt door 
middel van schriftelijke 
kennisgeving zonder rechterlijke 
tussenkomst. 
 
Artikel 12. Overmacht 
12.1 Almacon is niet 
aansprakelijk voor niet, niet juiste 
of niet tijdige uitvoering ten 
gevolge van overmacht in de 
ruimste zin des woords. 
12.2 Onder overmacht wordt in 
ieder geval verstaan: elke van de 
wil van partijen onafhankelijke 
c.q. onvoorzienbare 
omstandigheid, waardoor 
nakoming van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet meer kan 
worden verlangd. 
12.3 Onder overmacht wordt in 
deze algemene voorwaarden 
tevens verstaan naast wat op dat 

gebied in de wet en jurisprudentie 
wordt begrepen, alle van buiten 
komende oorzaken, voorzien of 
niet voorzien, waarop Almacon 
geen invloed kan uitoefenen en 
waardoor Almacon niet in staat is 
de verplichtingen na te komen. 
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid 
Almacon 
13.1 De aansprakelijkheid 
wegens toerekenbaar niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk nakomen 
van opdrachten, is uitsluitend 
beperkt tot de verplichting alsnog 
de overeenkomst naar behoren 
na te komen. 
13.2 Almacon is – behoudens in 
geval van grove schuld – niet 
aansprakelijk voor schade aan het 
werk als gevolg van door 
opdrachtgever of in diens 
opdracht door derden 
uitgevoerde werkzaamheden of 
indirecte schade, waaronder 
begrepen bedrijfsschade en 
schade als gevolg van 
aansprakelijkheid jegens derden. 
13.3 Opdrachtgever is 
gehouden Almacon te vrijwaren 
voor alle aanspraken van derden, 
hoe ook genaamd en op welk 
grond ook gebaseerd. 
13.4 Indien Almacon 
aansprakelijk mocht zijn voor 
enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Almacon 
beperkt tot maximaal tweemaal 
het bedrag dat in de factuur staat 
vermeld of tot het bedrag waarop 
de door Almacon aangesloten 
verzekering aanspraak geeft, 
vermeerderd met het eigen risico 
dat Almacon overeenkomstig de 
verzekering draagt. 
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Artikel 14. Aansprakelijkheid 
opdrachtgever 
14.1 De opdrachtgever is 
aansprakelijk voor beschadiging 
van producten en 
gereedschappen, alsmede voor 
vermissing hiervan, tenzij 
Almacon hiervoor grove schuld of 
opzet treft. 
 
Artikel 15. Garantie en 
reclamaties 
15.1 Met inachtneming van de 
onderstaande beperkingen staat 
Almacon Storage Systems B.V. in 
zowel voor de deugdelijkheid van 
de door Almacon Storage 
Systems B.V. geleverde 
producten als voor de kwaliteit 
van het door Almacon Storage 
Systems B.V. gebruikte materiaal 
behalve voor zover een en ander 
door opdrachtgever aan Almacon 
Storage Systems B.V. ter 
beschikking is gesteld, dan wel 
uitdrukkelijk door opdrachtgever 
is voorgeschreven. Almacon 
Storage Systems B.V. garandeert 
dat de door hem verrichte 
werkzaamheden beantwoorden 
aan de overeenkomst en worden 
uitgevoerd met goed 
vakmanschap en met 
gebruikmaking van deugdelijk 
materiaal. 
Almacon Storage Systems B.V. zal 
niet uitwendig waarneembare 
gebreken aan het geleverde, die 
het directe gevolg zijn van gebruik 
van ondeugdelijk materiaal of van 
fabricagefouten, naar eigen keuze 
kosteloos vervangen dan wel 
herstellen, teneinde het 
geleverde alsnog te laten voldoen 
aan de overeenkomst. De hier 
bedoelde garantie geldt een 

periode van 12 maanden na 
oplevering en geldt voor gebruik 
binnen en buiten Nederland. 
15.2 Gebreken, die het gevolg 
zijn van onjuist gebruik, gebrekkig 
onderhoud, agressieve omgeving, 
of gebruikt worden voor andere 
dan normale bedrijfsdoeleinden 
dan wel oneigenlijk gebruik, 
vallen buiten de garantie. De 
garantie vervalt indien het gebrek 
is ontstaan door of het gevolg is 
van omstandigheden waar 
Almacon Storage Systems B.V. 
geen invloed op uit kan oefenen. 
Onder deze omstandigheden 
vallen o.a. 
weersomstandigheden. 
15.3 Indien opdrachtgever niet, 
niet behoorlijk of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting, die 
voor hem uit de met Almacon 
Storage Systems B.V. gesloten 
overeenkomst voortvloeit, is 
Almacon Storage Systems B.V. 
met betrekking tot deze 
overeenkomst nimmer tot enige 
garantieverlening gehouden. 
15.4 Reclamaties, waaronder te 
verstaan alle grieven wegens (de 
hoedanigheid van uitvoering van) 
het werk, kunnen door 
opdrachtgever bij Almacon 
Storage Systems B.V. op straffe 
van nietigheid slechts geldend 
worden gemaakt bij aangetekend 
schrijven binnen acht dagen na 
oplevering van het werk. De 
reclamatie zal moeten behelzen 
een omschrijving van de grieven 
en geconstateerde gebreken. 
15.5 Het recht op 
(gedeeltelijke) teruggave van de 
prijs, herstel of vervanging of 
schadevergoeding komt te 
vervallen indien gebreken niet 

binnen de gestelde termijn 
worden gemeld, tenzij uit de aard 
van het Product en/of Dienst of 
uit omstandigheden van het geval 
een ruimere termijn voortvloeit. 
15.6 De eventueel gemaakte 
verzendkosten voor het op 
schriftelijk verzoek van de 
Opdrachtgever terugzenden van 
het gebrekkige Product zal 
Almacon Storage Systems B.V.  
aan de Opdrachtgever vergoeden. 
Andere kosten dan verzendkosten 
zullen door Almacon Storage 
Systems B.V.  nooit worden 
vergoed, tenzij schriftelijk 
overeengekomen. De 
verzendkosten worden nimmer 
vergoed wanneer de 
Opdrachtgever Almacon Storage 
Systems B.V.  niet schriftelijk om 
toezending heeft gevraagd. 
15.7 De betalingsverplichting 
wordt niet opgeschort indien de 
Opdrachtgever Almacon Storage 
Systems B.V.  binnen de gestelde 
termijn op de hoogte stelt van de 
gebrekkige zaak. 
15.8 De zaken dienen zich, bij 
reclamering, nog te bevinden in 
de staat waarin zij zijn opgeleverd. 
15.9 Wanneer opdrachtgever 
tegen het advies van Almacon 
Storage Systems B.V. in bepaalde 
werkzaamheden wil doen 
verrichten of doen beletten, is 
elke reclamatie hierop 
uitgesloten. Onoordeelkundige 
behandeling of onvoldoende zorg 
voor geleverde zaken sluit elke 
reclamatie uit. 
15.10 Reclamaties over facturen 
dienen eveneens schriftelijk te 
worden ingediend en wel binnen 
14 dagen na factuurdatum. 
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15.11 Na het verstrijken van de 
genoemde termijnen wordt 
opdrachtgever geacht het 
geleverde, respectievelijk de 
factuur, te hebben goedgekeurd. 
Alsdan worden reclamaties niet 
meer door Almacon Storage 
Systems B.V. in behandeling 
genomen. 
 
Artikel 16. Toezeggingen 
16.1 Indien bij het sluiten van 
de overeenkomst door Almacon 
of haar personeel toezeggingen 
zijn gedaan zullen deze 
toezeggingen voor zover deze 
afwijkend van het bepaalde in 
deze verkoopvoorwaarden 
slechts gelden indien zij 
schriftelijk door Almacon zijn 
bevestigd. 
 
Artikel 17. Toepasselijk recht 
17.1 Op alle overeenkomsten 
met Almacon is het Nederlandse 
recht van toepassing. 
17.2 De Nederlandse 
burgerlijke rechter in de 
vestigingsplaats van Almacon is 
bevoegd kennis te nemen van 
geschillen, tenzij dit in strijd is met 
het dwingend recht.  
 
Artikel 18. Privacy en cookies 
18.1 Almacon handelt in 
overeenstemming met de AVG 
welke vanaf 25 mei 2018 van 
kracht is. Almacon zal op grond 
van de AVG een register van 
verwerkingsactiviteiten 
bijhouden. 
18.2 De opdrachtgever heeft 
het recht op inzage, recht op 
correctie en recht op verwijdering 
van de persoonsgegevens. 

18.3 Bij het bezoeken van de 
website kan Almacon informatie 
van de opdrachtgever over het 
gebruik van de website 
verzamelen door middel van 
cookies. De informatie die 
Almacon verzamelt middels 
cookies kan voor functionele en 
analytische doeleinden worden 
gebruikt.  
18.4 De opdrachtgever is 
gerechtigd om bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens een klacht in te 
dienen omtrent zijn/haar 
persoonsgegevens. De Autoriteit 
Persoonsgegevens is verplicht 
deze klacht te behandelen. 
 
Artikel 19. Wijziging algemene 
voorwaarden 
19.1 Almacon heeft het recht 
om deze algemene voorwaarden 
eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen 
zullen ook gelden ten aanzien van 
reeds afgesloten 
overeenkomsten. De wijzigingen 
aan de algemene voorwaarden 
zullen na 30 dagen nadat de 
opdrachtgever op de hoogte is 
gesteld van de wijzigingen van 
kracht zijn. 
19.2 Indien de opdrachtgever 
niet akkoord gaat met de 
aangekondigde wijzigingen, heeft 
de opdrachtgever het recht om de 
overeenkomst te ontbinden.  
 


