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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HAPOH HANDELSONDERNEMING 
 

Artikel 1: Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aan-
biedingen en overeenkomsten inzake de levering van zaken en 
diensten gedaan en afgesloten door HAPOH HANDELSONDERNE-
MING , hierna te noemen "HAPOH" ten behoeve van diens 
cliënten, hierna te noemen "wederpartij". 
2. Bijzondere van de algemene voorwaarden van Hapoh afwij-
kende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk 
zijn overeengekomen.  
3. De door wederpartij gestelde en/of door deze gehanteerde 
voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voorzover door 
Hapoh schriftelijk bevestigd. 
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle offertes en 
aanbiedingen van Hapoh vrijblijvend. 
2. Een naar aanleiding van een offerte gedaan aanbod vervalt na 
één maand, tenzij anders vermeld. 
3. Gegevens betreffende te leveren zaken zoals eigenschappen, 
maten, samenstellingen enz. zomede gegevens, waaronder kleu-
ren in drukwerk, catalogi en afbeeldingen e.d. door Hapoh bij de 
aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor Hapoh niet bindend 
en worden te goeder trouw gegeven. 
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, tenzij anders overeengekomen, uitslui-
tend door een schriftelijke order van wederpartij tot stand. Ten 
aanzien van door wederpartij met Hapoh gesloten mondelinge 
overeenkomsten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor, als 
gevolg daarvan, ontstane vergissingen van welke aard ook, be-
houdens door wederpartij aantoonbare fouten onzerzijds. Over-
eenkomsten aangegaan met eventuele vertegenwoordigers van 
Hapoh binden Hapoh niet dan alleen na schriftelijke bevestiging 
van Hapoh. 
2. Elke overeenkomst wordt door Hapoh slechts aangegaan 
onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - 
uitsluitend ter beoordeling van Hapoh - voldoende 
kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de over-
eenkomst. 
4. Hapoh is gerechtigd zowel bij als na het aangaan van de over-
eenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij 
voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als ook 
aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele 
kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden komen 
geheel voor rekening van de wederpartij. 
Artikel 4: Prijzen 
1. Tenzij schriftelijk anders vermeld bevat de verkoopprijs de 
prijs van de zaken en/of diensten exclusief omzetbelasting. Alle 
overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het 
tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 
2. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandig-
heden van de wil van Hapoh onafhankelijk, als verhoging van 
rechten en/of accijnzen, vervoerskosten van het leveringsadres 
door de importeur/fabrikant vastgesteld, officiële verhogingen 
van importeurs/fabrieksprijzen, wijziging in muntpariteit e.d., en 
voorzover deze verhogingen door Hapoh redelijkerwijs niet 
voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast. 
Deze door Hapoh aan de wederpartij opgegeven gewijzigde prijs 
is, indien deze gemotiveerd door ons wordt opgegeven, voor 
beide partijen bindend. Prijswijzigingen als gevolg van dwin-
gende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden 
altijd doorberekend. 
3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van 
de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. 
4. Hapoh behoudt zich het recht voor kennelijke fouten en vergis-
singen in de prijsopgave te herstellen. 
Artikel 5: Leveringstermijnen 
1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leve-
ringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen 
beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine, of gelet op de 
omstandigheden redelijke, overschrijding van de leverings-
termijn kan aan Hapoh niet tegengeworpen worden. Hapoh is 
voor de overschrijding van de leveringstermijn slechts in 
gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling. 
2. Indien Hapoh voor de uitvoering van de overeenkomst gege-
vens nodig heeft die door de wederpartij moeten worden ver-
schaft en/of indien er door de wederpartij voorbereidende werk-
zaamheden moeten worden verricht, dan vangt de leveringster-
mijn eerst aan op de dag dat alle voor een juiste uitvoering van de 
overeenkomst vereiste gegevens in het bezit van Hapoh zijn. 
Artikel 6: Levering 
1. Alle leveringen van nieuwe, ongebruikte, zaken, binnen Neder-
land, met een factuurwaarde vanaf € 350,- excl. BTW geschieden, 
tenzij anders overeengekomen franco wederpartij, tenzij schrif-
telijk anders is overeengekomen. Overige leveringen, waaronder 
begrepen de levering van gebruikte zaken, geschieden, tenzij 
anders overeengekomen, af wederpartij. Bij leveringen met een 
totaal factuurbedrag lager dan € 50,-zullen orderbehandelings-
kosten in rekening gebracht worden. 
2. Indien de wederpartij de zaken op het overeengekomen 
tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken 
voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In 
dergelijke gevallen kan Hapoh opslagkosten aan de wederpartij 
in rekening brengen conform het voor Hapoh geldende tarief. 
Hapoh is eveneens gerechtigd tot verkoop van deze zaken over te 
gaan, waarbij een eventuele minderopbrengst en gemaakte 
kosten voor rekening van de wederpartij komen. 
3. Hapoh behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te 
leveren.  

4. Behoudens nadere afspraken wordt de wijze van transport, 
verzending en verpakking en dergelijke door Hapoh met in-
achtname van de daarvoor geldende zorgvuldigheidsnormen 
bepaald. Bij specifieke eisen van de wederpartij zullen 
eventuele meerkosten voor rekening van de wederpartij 
komen. 
Artikel 7: Risico-overgang  
Het risico ten aanzien van de zaken gaat op de wederpartij over 
bij levering. 
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 
1. Hapoh behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van 
de koopprijs van al de door haar verkochte zaken het eigendom 
voor tot het moment dat het daarvoor verschuldigde, met inbe-
grip van de eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan. 
Overdracht der gekochte, nog niet betaalde, zaken wordt be-
schouwd als bruikleen om niet. Wederpartij dient alle zorg-
vuldigheid ten aanzien van het geleverde te betrachten en de 
onder het eigendomsrecht vallende zaken te verzekeren tegen 
alle van buiten komende onheilen alsmede tegen diefstal. 
2. Hapoh heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot 
zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplich-
tingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling 
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt 
verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd. 
3. Alle daden van beschikking, met uitzondering van het recht 
de zaken in het kader van de normale bedrijfsvoering te verko-
pen, met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken zijn 
de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsver-
plichtingen heeft voldaan. 
4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de totaal 
door wederpartij verschuldigde som ten volle opeisbaar onver-
minderd alle verdere aanspraken van Hapoh. 
Artikel 9: Betalingen 
1. Betaling door wederpartij dient te geschieden zonder aftrek 
van enige korting en, indien schriftelijk niet anders overeen-
gekomen is, binnen 30 dagen na factuurdatum. 
2. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschre-
ven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, zal aan 
de wederpartij, vanaf het moment dat hij in verzuim is, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling, boven het door hem verschul-
digde een vertragingsrente in rekening worden gebracht, gelijk 
aan de wettelijke rente, te rekenen van de vervaldag tot aan de 
ontvangst van het verschuldigde bedrag door Hapoh. 
3. Het door de wederpartij verschuldigde bedrag is terstond en 
zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van op de 
wederpartij uitgesproken faillissement, surséance van betaling 
en onder curatelenstelling, overlijden van de wederpartij, be-
slaglegging onder de wederpartij, liquidatie dan wel ver-
vreemding van de onderneming van de wederpartij en 
wanneer de wederpartij in gebreke is met de stipte nakoming 
van enige verplichting jegens Hapoh. 
4. Alle door de wederpartij gedane betalingen strekken aller-
eerst tot voldoening van de oudste ten laste van de wederpartij 
nog openstaande vorderingen, inclusief rente en kosten. 
5. Hapoh behoudt zich het recht voor om orders, die in ge-
deelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren. 
Artikel 10: Reclames 
1. Bij leveringen moet een zichtbare vermissing en/of een zicht-
bare beschadiging van de zaken, ontstaan tijdens het vervoer 
naar het overeengekomen afleveradres, ten overstaan van 
diegene die de zaken heeft afgeleverd door of namens de 
wederpartij schriftelijk worden vastgesteld op het ver-
voerdocument. Wederpartij dient hiervan meteen een afschrift 
aan Hapoh te zenden. 
2. Reclames ten aanzien van bij levering niet zichtbare ge-
breken en/of vermissingen  zullen slechts in behandeling wor-
den genomen indien deze direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen 
na aflevering van het gekochte respectievelijk gegarandeerde 
schriftelijk ter kennis van Hapoh zijn gebracht en Hapoh in de 
gelegenheid is gesteld een en ander te controleren. 
3. Wederpartij dient zaken ten aanzien waarvan hij een reclame 
heeft ingediend, te laten in de staat van het moment waarop het 
gebrek c.q. de vermissing geconstateerd werd, dit tot het mo-
ment van constatering daarvan door Hapoh. 
4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te 
worden ingediend en wel uiterlijk binnen 8 dagen na verzend-
datum der facturen. 
5. Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de 
wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te 
hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door 
Hapoh in behandeling genomen. 
6. Voor zaken geleverd door derden zullen de 
reclametermijnen van toepassing zijn, die deze derden met 
Hapoh overeengekomen zijn. 
7. Bij door Hapoh erkende reclames is Hapoh slechts gehouden 
tot herstel of vervanging van de betreffende zaken dan wel tot 
creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte 
nettoprijs  
als vermeld op de factuur, zulks ter keuze van Hapoh en binnen 
een redelijke termijn. 
8. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen Hapoh 
kunnen doen gelden nadat wederpartij een gedeelte van het 
geleverde ofwel in gebruik heeft genomen  en/of bewerkt en/of 
verwerkt respectievelijk heeft doen  bewerken en/of verwer-
ken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd. 
9. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een 
afzonderlijke levering beschouwd. 

10. Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden fran-
co voor risico van de wederpartij na schriftelijke toestemming tot 
retourzending van Hapoh. De toestemming tot retourzending houdt 
niet in de erkenning van de reclame door Hapoh. 
11. De retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging 
van de toestemming franco aan het adres van Hapoh geschieden. De 
wederpartij dient voor een zorgvuldige verpakking en verzending te 
zorgen. 
12. Het bepaalde in dit artikel met betrekking tot reclame over gele-
verde zaken is niet van toepassing op overeenkomsten met betrek-
king tot gebruikte zaken waarbij Hapoh alleen bemiddelt tussen een 
verkoper en wederpartij. 
Artikel 11: Garantie 
Op door Hapoh geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, 
zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan 
Hapoh wordt verleend, en jegens Hapoh wordt nagekomen. Ten 
aanzien van gebruikte zaken wordt geen enkele garantie verleend. 
Artikel 12: Aansprakelijkheid 
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde en on-
verminderd het bepaalde volgens dwingend rechtelijke bepalingen, 
is de aansprakelijkheid van Hapoh uit hoofde van leveranties 
beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor Hapoh verzekerd is. 
2. De aansprakelijkheid van Hapoh voor aan derden geleverde 
zaken gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die de leverancier 
van Hapoh heeft ten aanzien van die betreffende zaken. 
3. Hapoh is niet aansprakelijk voor schaden ontstaan als gevolg van 
het ondeskundig en volgens de gebruiksvoorschriften onjuist ge-
bruik van zaken geleverd door Hapoh, behoudens grove schuld en 
opzet van Hapoh. 
4. Hapoh is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door van buiten 
komende oorzaken. 
5. Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een 
niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Hapoh is niet aan-
sprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze 
tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshandeling of in het maat-
schappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegere-
kend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan Hapoh in ieder 
geval niet worden toegerekend indien er sprake is van onder meer, 
brand in het pand of daar waar de zaken van Hapoh zijn opgeslagen, 
(burger)oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeers-
storing, werkstaking, zeerampen van alle aard, stormschade, 
overstroming, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, 
onvoorzienbare door (overheids)instanties uitgevaardigde regelin-
gen en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van 
Hapoh vallen, waardoor vertraging ontstaat in de levering of 
waardoor levering onmogelijk wordt, ook in gevallen waarbij de 
prestatie van Hapoh reeds geleverd had moeten zijn. In die gevallen 
waarbij mogelijk, wordt de leveringstermijn automatisch voor een 
redelijke termijn verschoven. In overige gevallen kan de overeen-
komst, geheel of gedeeltelijk, zonder gerechterlijke tussenkomst en 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan 
wederpartij gericht aangetekend schrijven, ontbonden worden. 
Indien de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt terwijl de over-
eenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Hapoh gerechtigd betaling 
van de wederpartij te vorderen van de prestaties die reeds zijn ver-
richt. 
Artikel 13: Ontbinding 
1. Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekort komt in de nako-
ming, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige inge-
brekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het 
Burgerlijk Wetboek zal Hapoh in dit geval ook het recht hebben de 
gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten 
dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 
2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van 
faillissement of surséance van betaling of onder curatelestelling van 
de wederpartij of bij stillegging van diens bedrijf. 
Artikel 14: Geschillen 
1. Alle geschillen, gerezen tussen wederpartij en Hapoh of tussen 
Hapoh en een derde die voor Hapoh ten behoeve van een wederpar-
tij opdrachten uitvoert ter zake van levering van zaken of het ver-
richten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de 
uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens Nederlands recht 
worden berecht door de bevoegde rechter, in wier rechtsgebied het 
bedrijf van Hapoh statutair gevestigd is. 
2. Ten aanzien van disputen omtrent eventuele vertalingen van deze 
voorwaarden zal het Nederlandse origineel bindend zijn. 
Artikel 15: Gerechtelijke- en overige kosten 
Alle kosten welke Hapoh voor de uitoefening van de door Hapoh uit 
overeenkomst voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke 
zowel als buitenrechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De 
kosten welke Hapoh moet maken tot invordering van door weder-
partij niet betaalde facturen bedragen tenminste 15 % van het 
factuurbedrag, zulks met een minimumbedrag van €.75,-. 
. Alle koelkasten geleverd door HapoH apotheeksystemen worden 
op risico van de eindgebruiker gebruikt. HapoH kan geen enkele 
verantwoording worden toegewezen voor de inhoud van de 
koelkast. De koelkast is voor de eindgebruiker een hulpmiddel om 
de geneesmiddelen in op te slaan. Derhalve is de eindgebruiker 
verantwoordelijk voor de inhoud van de koelkast en niet de 
leverancier, noch de fabrikant.Indien door een defect, al dan niet in 
de garantie periode en door juist gebruik en plaatsing, de inhoud 
hierdoor schade heeft opgelopen, kan HapoH niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor de geleden schade. 
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