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ALGEMENE VOORWAARDEN 
  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de zakelijke handelingen aanbiedingen en overeenkomsten van bedrijven binnen 

de M.S. STAINLESS INTERNATIONAL GROUP HOLDING BV, hierna aangeduid als MSS, met al onze zakenpartners (ZP) voor zover niet 
uitdrukkelijk schriftelijk anders zal zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van anderen binden ons slechts, wanneer deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk door ons van toepassing zijn verklaard.  

2. Dit geldt ook dan, wanneer ZP ons overeenkomsten, aanvragen, bestellingen, offertes, opdrachtbevestigingen of welke correspondentie 
dan ook zendt, waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar geldigheid van de voorwaarden van ZP. Wij beschouwen dit als een zakelijk 
voorstel, waarbij onze algemene voorwaarden zonder meer van toepassing blijven, tenzij wij schriftelijk de geldigheid van de 
voorwaarden van ZP in het specifieke geval hebben aanvaard. 

3. Handelstermen gebruikt in correspondentie, aanbiedingen, overeenkomsten of anderszins dienen te worden uitgelegd overeenkomstig 
de Internationale Regeling voor Uitleg van Handelstermen vervaardigt door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) 
zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een en ander voor zover deze niet in strijd zijn met deze 
algemene voorwaarden. 

4. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Offertes, prijslijsten en overige mededelingen binden ons niet. Overeenkomsten komen 
eerst tot stand, nadat wij schriftelijk de overeengekomen prijzen en voorwaarden middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van 
toepassing hebben verklaard. 

5. Bij verschil tussen bestelling van ZP en onze schriftelijke bevestiging is uitsluitend onze bevestiging verbindend. 
6. Door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, geldende op de dag van de aanbieding. Wij zijn gerechtigd de gevolgen van 

wijzigingen in de loon- en prijsverhoudingen en die van wijzigingen in de wisselkoersen, welke zich na de datum van aanbieding 
voordoen, in rekening te brengen. 

7. Levertijden worden door ons bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd geeft ZP geen aanspraak op schadevergoeding of 
op ontbinding van de aangegane overeenkomsten. 

8. Alle wijzigingen in aangenomen werk, ongeacht of deze veroorzaakt worden door nadere aanwijzing van de opdrachtgever, door 
veranderingen in de bouw, door afwijking van de verstrekte gegevens met de werkelijke uitvoering, gelden, indien daaruit meer kosten 
ontstaan, als meerwerk en zullen als zodanig in rekening worden gebracht. 

9. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of 
verhinderd, zoals stakingen, uitsluitingen, overheid ingrijpen, transportmoeilijkheden, niet of gebrekkige levering door een toeleverancier 
enz. 

10. Vervoer van goederen geschiedt steeds voor risico van de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
11. Indien door ons werk in regie is aangenomen zonder vaste tijdsduur, kan de opdrachtgever het werk slechts schriftelijk beëindigen met in 

inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. 
12. Alle, ten behoeve van aanbiedingen of bestelling, verstrekte tekeningen, monsters, afbeeldingen en andere documenten, blijven ons 

eigendom. Het is verboden enige tekening, monster, afbeelding of ander document, geheel of gedeeltelijk, aan anderen ter inzage te 
geven, noch deze voor eigen gebruik te kopiëren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. MSS garandeert haar 
opdrachtgevers, de aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens, tekeningen, monsters en andere documenten, nimmer aan derden ter 
inzage te zullen geven of te zullen overhandigen, noch deze te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben 
verkregen. 

13. MSS zowel als opdrachtgever, zullen zich ervan onthouden elkaars personeel, anders dan langs de daarvoor gebruikelijke kanalen, te 
benaderen. 

14. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum op de daarvoor aangeven bank- of postgirorekeningen, 
zonder enige korting of schuldvergelijking. Indien binnen de voorgeschreven termijn geen betaling door ons is ontvangen, zijn wij 
gerechtigd: 
• Door ons geleverde materialen of ander roerend goed zonder meer terug te nemen en de opbrengst van dit, naar onze keuze 

te verkopen, goed te verrekenen met hetgeen opdrachtgever ons krachtens de aangegane overeenkomst(en) verschuldigd is, 
onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever om het nadelig verschil incl. de daarvoor gemaakte kosten aan te 
zuiveren. 

• Over de hoofdsom, of het niet betaalde gedeelte daarvan, vanaf de dag van verzuim een aan ons verschuldigde rente te 
berekenen van 2% boven het promessen disconto van de Nederlandsche Bank. 

• In rekening te brengen alle ter zake van de wanbetaling en al wat daaruit voortvloeit, door ons te maken gerechtelijk en 
buitengerechtelijke kosten. 

15. Voor zover daar hier niet van is afgeweken, gelden de Metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd. 

16. Op al onze overeenkomsten, ook die met buitenlandse opdrachtgevers, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
17. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst of onze Algemene Voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter in 

het arrondissement Leeuwarden 
18. MSS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door schade aan objecten van derden waaraan door MSS, of in haar opdracht, wordt 

gewerkt. 
19. Bij onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten, gaan wij ervan uit dat de in Nederland geldende gebruiken hierop van toepassing 

zijn. Indien de gewoonten in het land van de opdrachtgever hiervan afwijken, zijn wij daarvan gevrijwaard, tenzij afwijkende gewoonten 
schriftelijk door ons zijn aanvaard. 

20. Onze ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, zoals deze 
 laatstelijk zijn gewijzigd, zijn onlosmakelijk verbonden aan maakt geïntegreerd deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. 
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