
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
 

VAN:  TIMMERFABRIEK BESSELING B.V. 
 
 
 
Artikel 1 – begrippen: 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
Timmerfabriek Besseling:  gebruiker  van deze algemene voorwaarden, opdrachtnemer, verkoper. 
De afnemer:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht voor levering 

van het product verstrekt dan wel daartoe een offerte vraagt. 
De overeenkomst:  de tussen afnemer en Timmerfabriek Besseling tot stand gekomen 

overeenkomst tot koop en verkoop en levering van producten. 
Het product:  timmerwerk met inbegrip van alle bijbehorende producten. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid: 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, acceptaties daarvan en op de  tot stand 

gekomen overeenkomst(en) alsmede op alle (aanbiedingen van en op alle acceptaties van) 
overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten en/of bouw- en/of timmer- en/of 
renovatiewerkzaamheden, kortom: werkzaamheden in de ruimste zin des woords, die verband 
houden met onder meer de doelomschrijving van onze vennootschap.  

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 
Timmerfabriek Besseling, voor de uitvoering waarvan door Timmerfabriek Besseling van 
diensten van derden gebruik wordt gemaakt. 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, 
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden 
zullen alleen dan worden geaccepteerd, indien dit door Timmerfabriek Besseling bij het 
aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.  

2.4 Indien een of meerdere bepalingen, in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden van toepassing. 

 
Artikel 3 – offerte: 
3.1 Alle door Timmerfabriek Besseling uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders wordt vermeld. Een offerte kan vermelden dat het gedane aanbod slechts 
tot een met name genoemde datum wordt gehandhaafd.  

3.2 Indien geen overeenkomst tot stand komt dienen de door Timmerfabriek Besseling aan de 
afnemer verstrekte ontwerpen en tekeningen en eventuele andere bij de offerte behorende 
bescheiden direct ter beschikking van Timmerfabriek Besseling te worden gesteld. 
Timmerfabriek Besseling is gerechtigd de gemaakte kosten in verband met de verstrekte 
offerte aan de afnemer in rekening te brengen.  

3.3 Daar waar in een offerte wordt gesproken over gereedschapskosten, wordt daaronder 
verstaan kosten welke ten laste komen van de afnemer en die door Timmerfabriek Besseling 
gemaakt moeten worden, teneinde het geoffreerde artikel te kunnen produceren.  
Deze kosten dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, vooruit te 
worden betaald. Tenzij anders wordt overeengekomen kunnen aan de enkele betaling van de 
gereedschapskosten geen eigendomsrechten worden ontleend.  

 
 
 



Artikel 4 – totstandkoming van de overeenkomst: 
4.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering van het product op grond van de 

offerte. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte en als een 
verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij partijen anders overeenkomen.  

4.2 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van 
Timmerfabriek Besseling geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de 
afnemer onverwijld Timmerfabriek Besseling kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze 
weergave van de inhoud.                                  

4.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere persoon of entiteit een 
overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe 
bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de afnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.                                         

4.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden 
aangebracht, komt in afwijking van het hiervoor bepaalde de overeenkomst pas tot stand 
indien Timmerfabriek Besseling aan de afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijking 
van de offerte in te stemmen.  

4.5 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen 
Timmerfabriek Besseling en de afnemer zijn overeengekomen. Afspraken met 
personeelsleden of vertegenwoordigers van Timmerfabriek Besseling zullen alleen dan 
bindend zijn, als deze door Timmerfabriek Besseling schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd.  

4.6 Timmerfabriek Besseling kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order 
weigeren of aan een order voorwaarden verbinden. 

4.7 Timmerfabriek Besseling is gerechtigd te verlangen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt 
voor de nakoming van diens verplichtingen jegens Timmerfabriek Besseling, een en ander ter 
beoordeling van Timmerfabriek Besseling.  

                     
Artikel 5 – Tekeningen, berekeningen en monsters:                         
5.1 Alle gegevens in tekeningen, afbeeldingen, afmetings- en gewichtstabellen enzovoort van 

Timmerfabriek Besseling bevatten in principe alleen waarden bij benadering. 
5.2 Is aan de afnemer een monster of voorbeeldproduct getoond, dan is dat slechts als aanduiding 

getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal 
overeenstemmen. 

5.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Timmerfabriek 
Besseling of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd blijven eigendom 
van Timmerfabriek Besseling. Ze mogen zonder diens schriftelijke toestemming niet worden 
verveelvoudigd en mogen door de afnemer niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond 
met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor 
zichzelf en/of derden te behalen. Overtredingen van deze bepaling zullen als inbreuk op het 
auteursrecht worden beschouwd.  

5.4 In geval de afnemer gegevens, tekeningen, ontwerpen en dergelijke ter beschikking stelt op 
basis waarvan de offerte aan Timmerfabriek Besseling wordt gevraagd, gelden de ter 
beschikking gestelde gegevens voor Timmerfabriek Besseling als volledig juist en is 
Timmerfabriek Besseling voor de eventuele onjuistheid daarvan nimmer aansprakelijk. 

5.5 Alle door Timmerfabriek Besseling gegeven informatie en adviezen zijn van algemene aard en 
vrijblijvend. 

 
 
Artikel 6 – Prijs:                                                                                        

6.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn bij een consument, dat wil zeggen de afnemer 
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf exclusief omzetbelasting, en bij een 
zakelijke koper, dat wil zeggen een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of 



bedrijf, exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale 
lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van de 
schriftelijke offerte.  

6.2 Een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten geeft 
Timmerfabriek Besseling het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te 
verhogen.  

6.3 Timmerfabriek Besseling is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen, die het directe 
gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van  de 
overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden en die Timmerfabriek Besseling 
niet kunnen worden toegerekend. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in ieder 
geval verstaan: vorst of abnormale waterstand, alle kosten ontstaan wegens het niet op tijd 
kunnen aanvangen met de fabricatie van de goederen of doordat een opdracht niet zonder 
onderbreking kan worden uitgevoerd, wegens handelingen en/of handelswijze van de afnemer, 
alle kosten ontstaan door het verkeerd opgeven van de voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijke gegevens door de afnemer, kosten die worden veroorzaakt door of hun oorsprong 
vinden in het niet verlenen van de noodzakelijke medewerking, die redelijkerwijs van de 
afnemer verlangd mag worden en alle kosten ontstaan uit meerwerk.  

6.4 Als meerwerk wordt beschouwd, alle door Timmerfabriek Besseling verrichte werkzaamheden, 
welke niet in de uitgebrachte offerte waren begrepen. Het feit dat Timmerfabriek Besseling een 
opgedragen meerwerk niet kan of wil aanvaarden zal nooit aanleiding geven tot het teniet gaan 
van de originele opdracht. Deze blijft te allen tijde van kracht en de afnemer zal zich dienen te 
houden aan de daarbij overeengekomen verplichtingen zijnerzijds.  

6.5 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. 
 
Artikel 7 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de afnemer:                                                                          
7.1 De afnemer zorgt ervoor dat Timmerfabriek Besseling overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig 

kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over 
overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor Timmerfabriek 
Besseling van belang zijn. 

7.2 De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven 
constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, 
alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens. 
 

7.3 De afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door 
bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn 
gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor 
zij volgens de overeenkomst bestemd zijn. 

7.4 De afnemer  is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Timmerfabriek Besseling 
deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de 
overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 

7.5 Bovendien geldt dat indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, Timmerfabriek Besseling 
gerechtigd is de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer 
niet binnen twee maanden alsnog afneemt, blijft de afnemer de verkoopprijs verschuldigd en is 
Timmerfabriek Besseling gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen dan wel te 
vernietigen. De schade die Timmerfabriek Besseling bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt 
voor rekening van de afnemer. 

 
Artikel 8 – Levertijd:   
8.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de levering 

moet zijn verricht. De levertijd is indicatief, tenzij een vaste levertijd is overeengekomen.                                  



8.2 Bij overschrijding van de indicatieve levertijd dient de afnemer Timmerfabriek Besseling 
schriftelijk in gebreke te stellen en een nadere termijn te gunnen om alsnog te leveren.  

8.3 Indien Timmerfabriek Besseling gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering 
van de overeenkomst, vangt de levertijd eerst aan nadat de afnemer deze aan Timmerfabriek 
Besseling ter beschikking heeft gesteld. 
 

Artikel 9  -  Aflevering:                                                                       
9.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald.  
9.2 De afnemer zorgt ervoor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk 

berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat 
voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.                       

9.3 Alle in een offerte genoemde prijzen zijn “af fabriek” of “af magazijn”, tenzij nadrukkelijk 
anders aangegeven. Indien levering af fabriek of af magazijn is overeengekomen, wordt het 
product geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op de vervoermiddelen is geladen.  

9.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 
- wanneer Timmerfabriek Besseling hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer kennis 

gegeven heeft van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd; 
- na verloop van 8 dagen nadat Timmerfabriek Besseling schriftelijk aan de afnemer heeft 

medegedeeld dat het werk voltooid is en de afnemer heeft nagelaten het werk binnen die 
termijn op te nemen; 

- bij ingebruikneming van het werk door de afnemer, met dien verstande dat door 
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt 
beschouwd. 

9.5 Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de afnemer verplicht hiervan schriftelijk 
binnen 30 dagen mededeling te doen aan Timmerfabriek Besseling, onder opgave van 
redenen. Timmerfabriek Besseling is gehouden kleine gebreken, welke geen reden tot 
onthouding van de goedkeuring mogen zijn, alsmede de alsnog aan het werk aan de dag 
getreden gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn 
gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen. Na de hiervoor genoemde termijn is 
Timmerfabriek Besseling niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, 
behoudens het werk als een verborgen gebrek bevat en Timmerfabriek Besseling daarvan 
binnen 6 weken na ontdekking mededeling is gedaan. De rechtsvordering uit hoofde van 
verborgen gebrek vervalt na verloop van 2 jaar na het tijdstip van oplevering.                    

9.6 Timmerfabriek Besseling is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Timmerfabriek 
Besseling is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. 

 
Artikel 10  -  Gebreken:                                                                          
10.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering aan Timmerfabriek Besseling 

schriftelijke mededeling te doen van die gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek 
door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in 
de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de afnemer 
zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.           

10.2 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
10.3 Klachten geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl 

verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.                                  
10.4 Indien de klacht gegrond is, zal Timmerfabriek Besseling te harer keuze, hetzij de producten 

vervangen hetzij tot reparatie of herstel overgaan, een en ander conform het bepaalde in deze 
voorwaarden onder “Garantie” en “Aansprakelijkheid”.  

10.5 Afnemer moet Timmerfabriek Besseling binnen 14 werkdagen na de klacht in de gelegenheid 
stellen om de klacht te onderzoeken. Als afnemer deze verplichting niet nakomt, dan wordt de 



klacht niet verder in behandeling genomen en kan de afnemer geen rechten ontlenen aan 
hetgeen hiervoor is bepaald. 

 
Artikel 11  -  Garantie:   
11.1 De hierna genoemde garanties is van toepassing mits de geleverde houten producten tijdig 

worden afgeschilderd, te weten: 
1. Producten met een dekkende afwerking: binnen 18 maanden 
2. Producten met een transparante afwerking: binnen 6 maanden 
3. Houten deuren: binnen 2 maanden 
De hierna genoemde garanties zijn van toepassing wanneer ons onderhoudsadvies in acht 
wordt genomen. 

11.2 Timmerfabriek Besseling zal op de door haar geleverde goederen de volgende garanties 
verlenen: 

• 10 jaar garantie op de kozijnen en ramen 

• 6 jaar garantie op de houten buitendeuren 

• 2 jaar garantie op het hang- en sluitwerk 
Garantie wordt slechts gegeven ten aanzien van geleverde goederen niet voor manuren. 
Eventuele klachten dienen binnen 5 dagen na constatering aan Timmerfabriek Besseling 
gemeld te worden en deze dient in de gelegenheid gesteld te worden gegronde klachten te 
verhelpen. De verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer ten aanzien van door derden 
aangeleverde goederen zal niet verder gaan dan de garantie welke door deze derden op de 
betreffende goederen wordt verleend. 

11.3 Niet onder de garantie vallen gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing van 
onderhoud, het onjuist onderhouden en onjuist gebruik, dan wel indien de hiervoor genoemde 
verplichtingen door de afnemer niet zijn nagekomen. 

11.4 De garantie geldt voorts niet in één van de volgende gevallen: 
- Indien de klachten worden veroorzaakt door een gebruik van de geleverde goederen terwijl 

Timmerfabriek Besseling bekend heeft gemaakt dat dit gebruik zich met het gebruik van 
geleverde goederen niet verenigd;  

- Indien de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit deze of 
een daarmee samenhangende overeenkomst; 

- Indien Timmerfabriek Besseling niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn 
garantieverplichtingen na te komen; 

- Indien de klachten worden veroorzaakt door de natuurlijke werking/eigenschappen van het 
materiaal. 

11.5 Timmerfabriek Besseling garandeert de goede hoedanigheid van het product, waaronder 
begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor het product blijkens de overeenkomst 
bestemd is.  

11.6 Deze garantie vervalt: 
-   bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door de afnemer of een derde aan of van  
  het geleverde; 
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven. 

11.7 Zolang de afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten 
overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.  

11.8 Kleur- en structuurafwijkingen blijven mogelijk, alsmede kleine oppervlakte –droogscheurtjes, 
daar het toegepaste materiaal een natuurproduct is. 

11.9 De door Timmerfabriek Besseling geleverde materialen dienen, door de afnemer te worden 
voorzien van een afwerklaag. 



11.10  Kozijnen ramen en deuren die zijn voorzien van een zwarte afwerklaag vallen buiten de 
garantie. Bij een zwarte afwerklaag kan de oppervlaktetemperatuur oplopen tot meer dan 80 
graden. Gevolg is dat ramen en deuren gaan krimpen met alle gevolgen van dien. 
 

 
Artikel 12  -  Aansprakelijkheid van Timmerfabriek Besseling:                          
12.1 Indien Timmerfabriek Besseling aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt 

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
12.2 Indien Timmerfabriek Besseling aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Timmerfabriek Besseling te 
verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de 
factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Timmerfabriek 

Besseling aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 
Timmerfabriek Besseling toegerekend kunnen worden;  

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 
bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

12.4 Timmerfabriek Besseling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 

12.5 Timmerfabriek Besseling is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde 
stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de 
overeenkomst. 

12.6 Timmerfabriek Besseling is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge 
van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de afnemer of een derde. 

12.7 De afnemer vrijwaart Timmerfabriek Besseling voor eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de 
afnemer  toerekenbaar is. 

12.8 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de 
gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Timmerfabriek Besseling 
nimmer aansprakelijk. 

12.9 De afnemer dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel 
waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt 
is voor het doel, kan de afnemer Timmerfabriek Besseling niet aansprakelijk houden voor de 
daaruit voortvloeiende schade.                     

12.10 De rechtsvordering uit hoofde wegens (beweerdelijk) geleden schade dient uiterlijk na verloop 
van 2 jaren na de dag van aflevering te zijn ingesteld bij gebreke waarvan die mogelijkheid 
niet langer bestaat. 

 
Artikel 13 – Overmacht:                                                                                         
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of 
opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling 
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 



niet-voorzien, waarop Timmerfabriek Besseling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Timmerfabriek Besseling niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  
Werkstakingen in het bedrijf van Timmerfabriek Besseling, ziekte van haar personeel, diefstal, 
brand, transport- en verkeersbelemmeringen, vervoerstakingen, exportbelemmeringen, 
stroomstoringen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden 
daaronder begrepen.  

13.3 Timmerfabriek Besseling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Timmerfabriek Besseling 
haar verbintenis had moeten nakomen. 

13.4 Voor zoveel Timmerfabriek Besseling ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen 
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
toekomt, is de Timmerfabriek Besseling gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk 
na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

 
Artikel 14 – Betaling:   
14.1 Bij akkoord van een offerte geldt een aanbetaling van 50% van de totaalprijs van de offerte, te 

voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. 
14.2 De afnemer is verplicht facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Heeft binnen 

14 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de afnemer in verzuim 
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alle betalingen dienen te geschieden in 
Nederlandse valuta, tenzij de Timmerfabriek Besseling een andere valuta aanwijst, in welke 
de met afnemer aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. 

14.3 Indien de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de afnemer 
een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de 
wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. 
De rente wordt berekend over de periode liggend tussen 14 dagen na factuurdatum en de 
datum van ontvangst van de volledige koopprijs door Timmerfabriek Besseling. De rente is 
verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de Timmerfabriek Besseling heeft 
plaatsgevonden.                                             

14.4 Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur zijn 
voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van 
het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van €  350,00 inclusief BTW.           

14.5 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van de afnemer tot de wettelijke 
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-
stelling van de afnemer, dood van de afnemer, overdracht of staking van de onderneming van 
de afnemer, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen 
van Timmerfabriek Besseling op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

14.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van 
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  

 
Artikel 15 – Overgang, risico, transport en eigendomsvoorbehoud:                                                                      
15.1 Het product is na aflevering voor risico van de afnemer. 
15.2 Alle risico’s tijdens transport van de goederen, alsmede verzekeringspremies, komen voor 

rekening van de afnemer. Slechts bij een overeengekomen levering “franco huis” zal 
Timmerfabriek Besseling alle risico’s verbonden aan het verzendklaar maken van de 
goederen alsmede het eigenlijke transport voor zijn/haar rekening nemen.  

15.3 Onverminderd het bepaalde in de wet worden alle geleverde goederen, materialen en/of 
halffabricaten eerst eigendom van de afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige 
overeenkomst aan Timmerfabriek Besseling verschuldigd is of zal worden volledig heeft 



voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de producten vanaf de feitelijke 
aflevering voor het risico van afnemer.  

15.4 Zolang Timmerfabriek Besseling als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de 
afnemer zich jegens haar om het geleverde product zorgvuldig te behandelden en dit niet aan 
derden te verpanden, te belenen, te verhuren dan wel op enigerlei andere wijze te bezwaren 
of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale 
bedrijfsvoering.                                                                 

15.5 Indien de afnemer niet of niet tijdig aan een of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, 
is Timmerfabriek Besseling gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst 
het geleverde product als eigenaar naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. De 
afnemer machtigt Timmerfabriek Besseling hierbij om het terrein en/of het perceel waar het 
product zich bevindt te betreden teneinde dit product te kunnen terug nemen.  

15.6 Afnemer dient Timmerfabriek Besseling per omgaande telefonische mededeling te doen van 
aanspraak of pogingen van derden om onder Timmerfabriek Besselings vallende producten in 
hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax/e-mail aan 
Timmerfabriek Besseling te bevestigen. 

15.7 De afnemer dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen 
nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van 
voormelde zaken en komen toe aan de Timmerfabriek Besseling. 

 
Artikel 16 – Ontbinding:                                                                             
16.1 Timmerfabriek Besseling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

overeenkomst te ontbinden, indien: 
- de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
- na het sluiten van de overeenkomst Timmerfabriek Besseling ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal 
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk 
of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt;  

- de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij 
deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd; 

- sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit 
hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, dood, 
beslag of (voorlopige) surséance van betaling en/of overgang van de onderneming van de 
afnemer. 

16.2 Voorts is Timmerfabriek Besseling bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien 
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet 
langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke 
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet 
mag worden verwacht. 

16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Timmerfabriek Besseling 
op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Timmerfabriek Besseling de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

16.4 Timmerfabriek Besseling behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
 
Artikel 17 – Annulering:  
17.1 Timmerfabriek Besseling vervaardigt alle producten op aanvraag. Geen product is daarmee 

hetzelfde en voorts is gelet op die specifieke vervaardiging doorverkoop vrijwel onmogelijk. 



17.2 Indien de afnemer derhalve nadat een overeenkomst met Timmerfabriek Besseling tot stand 
is gekomen en voordat Timmerfabriek Besseling aan de afnemer heeft geleverd deze wenst 
te annuleren, dient de afnemer aan Timmerfabriek Besseling te vergoeden de tot dan door 
haar reeds gemaakte kosten, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, 
inclusief gederfde winst. Na levering is annulering niet mogelijk. 

17.3 Annulering dient schriftelijk te geschieden. 
17.4 Speciaal voor de afnemer ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden en dienen 

altijd te worden betaald. 
 

Artikel 18 – Verrekening/retentierecht:                               
18.1 Tenzij  anders overeengekomen mag de afnemer zich nimmer beroepen op verrekening of 

schuldvergelijking, tenzij de afnemer middels schriftelijke verklaring van Timmerfabriek 
Besseling daartoe gerechtigd mocht zijn.     

18.2 Indien wettelijk toegestaan heeft Timmerfabriek Besseling het recht zaken/prestaties/ 
werkzaamheden van of ten behoeve van de afnemer onder zich te houden totdat daarvoor 
volledig door de afnemer is voldaan.  

 
 
Artikel 19 – Geschillen:                                                                               
19.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig 

worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die 
daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden 
berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Timmerfabriek Besseling. 
Niettemin heeft de Timmerfabriek Besseling het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter.  
 

Artikel 20  - Toepasselijk recht:                                              
20.1  Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht 

van toepassing.  
 
 
 
 


