
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BUDGETGRAFSTENEN 

Gevestigd aan de Marisbergstraat 11 te (1333 ZN) Almere 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39090904 

 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Aanbod/Aanbieding: voorstel door leverancier aan afnemer tot het 

sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of 

prijslijst. 

2. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van leverancier 

afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met leverancier in de 

zin van artikel 6:231 sub c BW. 

3. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Siderius Holding B.V., tevens handelend onder de 

naam Budgetgrafstenen, wederpartij bij de overeenkomst met 

afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van 

artikel 6:231 sub b BW. 

4. Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan 

en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling 

of structuur. 

5. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van zaken 

door afnemer bij leverancier. 

6. Overeenkomst: de afspraak tussen leverancier en afnemer op basis 

waarvan leverancier zaken aan afnemer levert tegen betaling. 

7. Partijen: leverancier en afnemer gezamenlijk. 

8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden 

ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en 

integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de leverancier 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en 

voor zover schriftelijk overeengekomen. 

3. De algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet op de 

overeenkomst van toepassing. 

4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene 

voorwaarden of enige andere overeenkomst met de leverancier in 

strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig 

toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te 

vervallen en zal deze worden vervangen door een door de 

leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en 

vergelijkbare bepaling. 

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn offertes geldig gedurende 30 

dagen na offertedatum. Na het verstrijken van de termijn vervalt het 

aanbod van rechtswege. 

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat leverancier het 

ondertekende orderformulier heeft ontvangen. Wanneer de 

leverancier het orderformulier ontvangt tijdens een vakantieperiode, 

althans op een moment waarop het bedrijf van de leverancier 

gesloten is, dan zal de levertijd evenredig verlengd worden.  

Leverancier zal na terugkomst de afnemer hiervan in kennis stellen. 

 

Artikel 4. Derden 

Indien en voor zover naar het oordeel van leverancier een goede 

uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de leverancier het 

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 

Artikel 5. Annulering 

Indien de afnemer de order op enig moment annuleert of de plaatsing 

van het grafmonument tegenwerkt door zijn benodigde medewerking 

niet te verlenen, dan is de afnemer verplicht de door de leverancier 

gemaakte kosten alsmede reeds aangeschafte goederen tegen 

kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, af te nemen en te betalen. 

Daarnaast is de afnemer in dat geval zonder gerechtelijke tussenkomst 

een direct opeisbare boete aan de leverancier verschuldigd ter hoogte 

van 25% van het overeengekomen orderbedrag. 

 

Artikel 6. Levering en levertijd 

1. De opgegeven leveringstermijn gaat in op de dag waarop de 

volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de 

opdracht, evenals de ondertekende orderformulieren in het bezit zijn 

van de leverancier. 

2. Opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding 

van de levertijd dient afnemer de leverancier schriftelijk en 

aangetekend in gebreke te stellen, waarbij de leverancier een 

redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog aan zijn 

verplichtingen te voldoen. 

3. Levering van een grafmonument geschiedt door plaatsing daarvan 

op de overeengekomen bestemming, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. Het grafmonument is vanaf het moment van 

levering voor risico van afnemer. 

4. Wanneer een grafmonument of delen daarvan als gevolg van het 

uitblijven van de benodigde gegevens van de afnemer niet kan of 

kunnen worden geleverd en langer dan 6 maanden moet worden 

opgeslagen is de afnemer verplicht de kosten hiervan te vergoeden. 

 

Artikel 7. Conformiteit 

1. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven 

een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke 

kleur en structuur zijn onvermijdelijk. 

2. De leverancier is gehouden het in het monument te verwerken 

materiaal in kleur en structuur zoveel mogelijk op elkaar af te 

stemmen. 

3. Marginale maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke 

stukken onderling naar behoren passen. 

4. De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op 

grond van verschillen in structuur en kleur. Evenmin kunnen deze 

verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding. 

 

Artikel 8. Reclames 

1. Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken 

moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk geschieden. 

Ingediende reclames geven de afnemer geen recht tot opschorting 

van de betaling. 

2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn 

wordt ervan uitgegaan dat de afnemer het opgeleverde heeft 

goedgekeurd. Reclames worden dan door de leverancier niet meer in 

behandeling genomen. 

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

1. De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat 

de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van 

enige met de leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van 

zaken, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming 

van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen, inclusief 

eventueel plaatsingsrecht/leges en inclusief eventuele rente en 

kosten, heeft voldaan. 

2. Het is aan de afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen 

op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud 

van de leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) 

vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal 

de afnemer de leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 

3. De afnemer geeft voor zover noodzakelijk een onherroepelijke 

volmacht aan de leverancier de geleverde zaken weg te halen voor 



de periode waarin de afnemer in verzuim is. De afnemer is verplicht 

hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 

10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag. De kosten 

voor het weghalen en terugplaatsen zijn voor rekening van de 

afnemer. 

4. De leden 1 t/m 3 van dit artikel gelden eveneens indien de afnemer 

faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, 

surseance van betaling aanvraagt of op de afnemer de 

schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel geheel 

of deels beslag op zijn eigendommen of vermogen wordt gelegd, de 

afnemer overlijdt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of 

handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of 

delen daarvan verliest. 

 

Artikel 10. Betaling 

1. Leverancier is gerechtigd een voorschot van de afnemer te verlangen 

bij het aangaan van de overeenkomst. Voorschotten dienen 

onverwijld te worden voldaan en worden op de laatste (eind)factuur 

in mindering gebracht. 

2. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na 

factuurdatum, op een door de leverancier aan te geven wijze in de 

valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. 

3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert 

de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere 

ingebrekestelling daartoe is vereist. De afnemer is in voorkomend 

geval aan de leverancier een rente verschuldigd van 1% per maand 

over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand 

als volledige maand zal gelden. 

4. De buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken om 

zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor 

rekening van de afnemer. Daaronder zijn ook begrepen de wettelijke 

incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand. 

5. Alle openstaande vorderingen zijn direct opeisbaar, zonder nadere 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en 

onverminderd het recht van leverancier om schadevergoeding te 

vorderen in geval van faillissement, schuldsanering of surseance van 

betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe alsmede op het 

moment dat de afnemer in verzuim verkeert. Voorts behoudt de 

leverancier zich in deze gevallen het recht voor om de overeenkomst 

zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden 

te verklaren. 

6. Wanneer de afnemer het niet eens is met de inhoud of hoogte van 

de factuur, dient hij dit binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk 

aan de leverancier kenbaar te maken. 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van de leverancier gaat nimmer verder dan 

vervanging van de door de leverancier geleverde gebrekkige zaken. 

Van een aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook zal 

nimmer sprake zijn. 

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 

onoordeelkundig gebruik van het grafmonument door de afnemer of 

door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, 

naar objectieve maatstaven, geschikt is, of door onzorgvuldig gedrag 

van de afnemer en/of andere door de afnemer ingeschakelde 

personen. 

3. De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de 

wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel- of 

onderhoudswerkzaamheden verrichten aan het gedenkteken. 

 

Artikel 12. Overmacht 

Iedere aansprakelijkheid voor schade in geval van overmacht aan de 

zijde van de leverancier is uitgesloten. Onder overmacht wordt 

verstaan: omstandigheden die de (tijdige) uitvoering van de 

overeenkomst verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan de 

leverancier. Hieronder zijn o.a. begrepen: niet tijdige levering van het 

gedenkteken of accessoires door toeleveranciers van de leverancier, 

schaarste van grondstoffen, staking, extreme weersomstandigheden, 

extreem ziekteverzuim van personeel en vakantieperiode, ook van 

derden, vervoersproblemen, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen 

en oorlog(sdreiging), zowel in het land van levering als in het land van 

herkomst van de goederen. 

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom 

1. De constructietekeningen, schema’s, afbeeldingen, beschrijvingen en 

dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven 

eigendom van de leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend 

plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de leverancier. 

2. De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden in 

verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of 

enig ander recht, in verband met de door de leverancier geleverde 

zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de leverancier die 

rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van 

gegevens, geschriften, afbeeldingen of voorwerpen die de 

leverancier door of namens de afnemer bij de uitvoering van de 

opdracht zijn verstrekt. 

 

Artikel 14. Vergunningen en ontheffingen 

1. Ingeval partijen zijn overeengekomen, dat de leverancier de afnemer 

zal ondersteunen bij het aanvragen van benodigde vergunningen, 

ontheffingen en toestemmingen of deze aanvragen in naam van de 

afnemer zal verzorgen, betreft dit te allen tijde een 

inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Leverancier 

kan op geen enkele wijze garanderen dat een benodigde vergunning, 

ontheffing of toestemming daadwerkelijk zal worden verleend nu dit 

mede afhankelijk is van factoren waar leverancier geen invloed op 

kan uitoefenen. Leverancier is derhalve nimmer aansprakelijk voor 

enige schade die de afnemer lijdt als gevolg van het niet verlenen 

van een aangevraagde vergunning, ontheffing of toestemming. 

2. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die 

de afnemer lijdt of extra kosten die de afnemer moet maken als 

gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving van zowel nationale 

als lagere overheden. 

 

Artikel 15. Geschillen 

1. Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de afnemer 

gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden 

beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering van de 

bepalingen van het Weense Koopverdrag en mogelijke toekomstige 

internationale regelingen op het gebied van koop van roerende 

zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

2. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om te oordelen over 

geschillen die uit de overeenkomst voorkomen. 


