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Geldigheid/offertes
Deze Algemene verkoopvoorwaarden telkens in de meest actuele
versie gelden voor alle - ook toekomstige - overeenkomsten en
overige prestaties. Ook zonder onze uitdrukkelijke afwijzing zijn de
Voorwaarden van de koper niet van toepassing.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend; dienovereenkomstig behouden wij ons
voor om onze offertes te herroepen totdat deze door de koper zijn
aangenomen.
3. Onze algemene verkoopvoorwaarden gelden alleen tegenover
ondernemers en publiekrechtelijke rechtspersonen.
4. Afwijkingen in het geleverde zijn toegestaan met inachtneming van
de betreffende geldende DIN-/EN-normen of andere van toepassing
zijnde technische normen. Hetzelfde geldt voor afwijkingen met
betrekking tot structuur, kleur of chemische of natuurkundige
samenstelling van het geleverde of afzonderlijke delen hiervan, voor
zover deze in de aard van de gebruikte materialen (natuurlijke
rubber en dergelijke) liggen en in de handel gebruikelijk zijn.

omstandigheden een wettelijke grondslag bestaat.
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Prijzen
Onze prijzen luiden in EURO, voor zover niet iets anders is
overeengekomen, en gelden vanaf ons bedrijf exclusief verpakking,
telkens exclusief omzetbelasting. Prijzen kunnen vrijblijvend of
bindend overeengekomen zijn. Bij bindend overeengekomen prijzen
zijn wij hieraan gebonden, voor zover onze leveringen en prestaties
binnen vier weken na het sluiten van de overeenkomst dienen
plaats te vinden. Verder zijn wij gerechtigd tot prijsverhogingen, voor
zover deze dienen om onze kosten te dekken. Bij overeenkomsten
die
deelleveringen
tot
voorwerp
hebben
(Sukzessivlieferungsverträge),
zijn
wij
gerechtigd
tot
prijsverhogingen die wij algemeen op de markt hebben
doorgevoerd. In geval van duurovereenkomsten, met name bij
langdurige afnamecontracten, vinden leveringen en prestaties plaats
tegen de prijzen die op de dag van de levering gelden.
2. Worden de goederen verpakt geleverd, dan brengen wij de
verpakking in rekening tegen kostprijs; binnen het kader van de
wettelijke regelingen nemen wij door ons geleverde verpakkingen
terug, wanneer deze ons door de koper franco worden
teruggegeven.
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Betaling en afrekening
Onze facturen dienen vanaf opeisbaarheid van de aanspraak op
betaling (bij aanbieden van onze prestatie aan de koper, zoals deze
is verschuldigd) te worden voldaan, tenzij iets anders is
overeengekomen. Als dag van betaling geldt de dag waarop wij over
het factuurbedrag kunnen beschikken. De koper komt 10 dagen na
opeisbaarheid van onze vordering en ontvangst van onze factuur of
levering in verzuim, zonder dat een aanmaning is vereist.
Het aannemen van wissels behouden wij ons voor. Wissels worden
slechts geaccepteerd als nakoming en gelden pas na verzilvering
als betaling. Transactiekosten en andere heffingen komen ten laste
van de koper.
Door ons betwiste of niet onherroepelijk vastgestelde
tegenvorderingen geven de koper noch het recht tot opschorting van
de betaling, noch enig retentierecht overeenkomstig art. 3:290, noch
enig recht op verrekening. Aanspraken van de koper op grond van
de bestaande zakelijke relatie mogen slechts met schriftelijke
toestemming van ons worden gecedeerd.
Bij overschrijden van de betalingstermijn, uiterlijk vanaf het intreden
van verzuim, zijn wij gerechtigd om de handelsrente ex art. 6:119a
BW te berekenen.
Wordt na het sluiten van de overeenkomst duidelijk dat onze
aanspraak op betaling door een gebrek aan solvabiliteit bij de koper
gevaar loopt, dan komen ons de rechten toe op grond van art. 6:263
BW (onzekerheidsexceptie). Wij zijn in dat geval gerechtigd om alle
niet verjaarde vorderingen op grond van de lopende zakelijke relatie
met de koper opeisbaar te verklaren. Bij betalingsverzuim zijn wij
bovendien gerechtigd om de goederen na afloop van een redelijke
extra termijn terug te vorderen, alsmede het doorverkopen en/of
verwerken van geleverde goederen te verbieden. Het terugnemen
houdt geen buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in.
Al deze juridische gevolgen kan de koper afwenden door betaling of
het stellen van zekerheid ten bedrage van onze gevaar lopende
aanspraak op betaling.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (voorbehouden
goederen) totdat de daarvoor berekende koopprijs volledig is
betaald.
2. De koper mag de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust
slechts vervreemden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
en zolang hij niet in verzuim is.
3. Van een beslaglegging op de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende goederen of andere nadelige beïnvloeding ervan door
derden moet de koper ons onverwijld op de hoogte brengen.
V.
1.

Uitvoering van de leveringen
In het geval van de verzendingskoop gaat het risico van het
toevallige tenietgaan en van de toevallige verslechtering van de
goederen over op de koper, zodra de goederen overhandigd zijn
aan de persoon die het transport uitvoert. De verplichting tot het
lossen en de kosten hiervan komen ten laste van de koper. Voor
een verzekering zorgen wij slechts op instructie en kosten van de
koper.
2. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen en deelprestaties, voor zover
niet volgens de contractuele afspraken de leveringen en prestaties
volledig en als eenheid dienen te worden verricht en voor zover het
aanvaarden van deelleveringen en deelprestaties door de koper in
redelijkheid kan worden verlangd. Eventuele aanspraken van de
koper blijven hierdoor onverlet; met name is de koper – indien aan
de wettelijke vereisten is voldaan - gerechtigd om betaling op te
schorten tot op het moment van volledige levering en is hij, ingeval
van verzuim met betrekking tot de resterende levering of ingeval van
onmogelijkheid van de resterende levering, gerechtigd de
overeenkomst in zijn geheel te ontbinden of schadevergoeding
wegens wanprestatie te verlangen. Deelleveringen en deelprestaties
hebben op een eventueel bestaand verzuim van de verkoper geen
invloed.
3. In geval van afroepcontracten zijn wij gerechtigd om de gehele
hoeveelheid die besteld is in een keer te produceren resp. te laten
produceren. Met eventuele wensen voor wijzigingen kan na
verstrekking van de opdracht geen rekening meer worden
gehouden, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Voor zover
geen vaste afspraken met betrekking tot afroeptijdstippen en hoeveelheden werden gemaakt en dienovereenkomstig de koper de
betreffende hoeveelheid goederen naar eigen behoefte afroept,
zullen wij slechts in het kader van onze leverings- of
productiemogelijkheden leveren. Worden de goederen niet volgens
de overeenkomst afgeroepen, dan zijn wij gerechtigd om de
goederen na het verstrijken van een redelijke extra termijn in
rekening te brengen; de factuur dient. Art. III/1 is van
overeenkomstige toepassing.
VI.
1.

VII. Aansprakelijkheid voor gebreken
1. In geval van gerechtvaardigde

onverwijlde mededeling van
gebreken kunnen wij naar onze keuze het gebrek verhelpen of een
zaak zonder gebreken leveren. In geval van het mislukken van, of
de gerechtvaardigde weigering van de latere nakoming kan de
koper de overeenkomt, vermits een redelijke termijn voor
deugdelijke nakoming is gesteld en verstreken, geheel of
gedeeltelijk ontbinden.
2. Meerkosten die ontstaan doordat de zaak na de levering op de
overeengekomen plaats van levering zich niet meer aldaar bevindt
nemen wij niet voor onze rekening. Meerkosten die ontstaan omdat
de zaak na het verhelpen van het gebrek, dan wel een te leveren
zaak zonder gebrek op een andere plaats dan de oorspronkelijke
plaats van levering dient te worden afgeleverd, draagt de koper.
3. Zolang de koper ons niet de gelegenheid biedt om ons van het
bestaan van het gebrek te overtuigen, hij met name op verzoek de
goederen waarover wordt gereclameerd, of monsters daarvan, niet
ter beschikking stelt, kan hij zich niet beroepen op gebreken van de
goederen en aan het bestaan van eventuele gebreken geen rechten
ontlenen.
4. Verdere aanspraken zijn met inachtneming van art. VIII uitgesloten.
Dit geldt met name voor aanspraken op vergoeding van schade die
niet aan de goederen zelf is ontstaan (gevolgschade).

Leveringstermijnen
VIII Algemene beperking van de aansprakelijkheid en verjaring
Leveringstermijnen en tijdstippen van levering zijn in acht genomen,
1. Wegens
schending van contractuele en niet-contractuele
indien tot aan het verstrijken ervan het voorwerp van levering ons
verplichtingen, met name wegens onmogelijkheid, verzuim en
bedrijf heeft verlaten, voor zover daardoor de overeengekomen
onrechtmatige daad zijn wij - ook voor onze leidinggevende
leveringstermijnen en tijdstippen van levering niet met meer dan
medewerkers en andere medewerkers - slechts aansprakelijk voor
twee weken worden overschreden.
opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot de
2. Vertragingen in de levering en prestatie op grond van overmacht,
schade die bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs was te
natuurrampen, dan wel op grond van niet aan schuld te wijten
voorzien.
arbeidsconflicten, niet aan schuld te wijten verkeers- of
2. Deze beperkingen gelden niet bij aan schuld te wijten overtreding
bedrijfsstoringen, niet aan schuld te wijten gebrek aan materialen en
van wezenlijke contractuele verplichtingen, voor zover deze het
soortgelijke aan onze zijde of aan de zijde van onze leveranciers
bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, in
ontstane redenen geven ons het recht om de overeenkomst geheel
gevallen van dwingende aansprakelijkheid op grond van
of gedeeltelijk te ontbinden, of het tijdstip van levering met de duur
productaansprakelijkheid (art. 6:185 BW), bij aantasting van het
van het bestaan van genoemde omstandigheden – op zijn langst
leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid (persoonlijk letsel)
echter twee maanden – op te schorten, zonder dat de koper ter
en in geval en voor zover wij gebreken van de zaak bedrieglijk
zake enige aanspraak jegens verkoper wegens wanprestatie kan
hebben verzwegen of de afwezigheid ervan hebben gegarandeerd.
doen gelden. De koper is gerechtigd om de overeenkomst te
Regels van bewijslast(verdeling) blijven hierdoor onverlet.
ontbinden, voor zover de bovengenoemde redenen leiden tot een
3. Voor zover niet iets anders is overeengekomen, verjaren
verlenging van het tijdstip van levering met meer dan twee
contractuele aanspraken van de koper die ontstaan naar aanleiding
maanden; het staat de koper vrij om op een eerder tijdstip de
van, of in verband met de levering van de goederen, één jaar na
overeenkomst te ontbinden indien daarvoor op grond van andere
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aflevering van de goederen. Deze verkorting van de
verjaringstermijn geldt niet in geval van aansprakelijkheid wegens
opzettelijk en grof nalatig tekortschieten, in geval van
aansprakelijkheid wegens veroorzaakt persoonlijk letsel, of in geval
van wettelijke regresaanspraken.
IX Auteursrechten
1. Op kostenramingen, ontwerpen, tekeningen en andere documenten
behouden wij ons het eigendoms- en auteursrecht voor; deze
mogen voor derden slechts in overleg met ons toegankelijk worden
gemaakt. Bij offertes horende tekeningen en andere documenten
dienen op verzoek te worden teruggegeven.
2. Voor zover wij voorwerpen hebben geleverd volgens tekeningen,
modellen, voorbeelden of andere documenten die door de koper zijn
overhandigd, staat deze ervoor in dat beschermde rechten van
derden niet worden geschonden. Verbieden derden ons met een
beroep op beschermde rechten met name om dergelijke
voorwerpen te produceren en te leveren, dan zijn wij - zonder
verplicht te zijn tot een eigen beoordeling van onze juridische positie
- gerechtigd om in zoverre iedere verdere activiteit te staken en bij
schuld van de koper schadevergoeding te verlangen. De koper
verplicht zich bovendien om ons onverwijld te vrijwaren van alle
daarmee samenhangende aanspraken van derden. Wordt
onherroepelijk vastgesteld dat het verbod onrechtmatig was, dan
zullen wij onze activiteit onverwijld hervatten. Voor zover de derde
niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
in verband met het opheffen van het verbod te vergoeden, is de
koper gehouden de daardoor aan onze zijde ontstane schade te
vergoeden.
X Proefexemplaren, vormen, gereedschappen en constructies
volgens ontwerpen van de koper
1. Dient de koper voor het uitvoeren van de opdracht voor onderdelen
te zorgen, dan dienen deze franco plaats van productie, samen met
de overeengekomen of anders met een redelijke extra hoeveelheid
voor eventueel uitval, tijdig, kosteloos en zonder gebreken te
worden aangeleverd. Gebeurt dit niet, dan komen hierdoor
veroorzaakte kosten en andere gevolgen voor zijn rekening.
2. De vervaardiging van proefexemplaren inclusief de kosten voor
vormen, gereedschappen en andere hulpmiddelen komt voor
rekening van de koper.
3. De eigendomsrechten ten aanzien van vormen, gereedschappen en
andere hulpmiddelen overeenkomstig het tweede lid die voor het
vervaardigen van bestelde onderdelen vereist zijn, komen
uitsluitend ons toe. Worden dergelijke vormen, gereedschappen en
andere hulpmiddelen vóór voltooiing van de overeengekomen
hoeveelheid producten onbruikbaar, dan komen de voor de
vervanging vereiste kosten voor onze rekening.
4. Voor gereedschappen, vormen en andere productie-inrichtingen
waarvoor door de koper is gezorgd, beperkt onze aansprakelijkheid
zich tot de zorgvuldigheid zoals deze voor eigen zaken in acht wordt
genomen. Kosten voor onderhoud en zorg draagt de koper. Onze
bewaarplicht vervalt - onafhankelijk van eigendomsrechten van de
koper - uiterlijk twee jaar na de laatste vervaardiging uit de vorm of
het gereedschap; na afloop van de bewaarplicht kunnen wij te allen
tijde vorderen dat deze worden teruggenomen.
XI Plaats van nakoming, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
1. Plaats van nakoming voor onze leveringen is onze hoofdvestiging.
Aanspraken van ondernemingen kunnen uitsluitend aanhangig
worden gemaakt bij de voor de plaats van onze hoofdvestiging
bevoegde rechter. Wij kunnen ook een rechtsvordering instellen bij
het gerecht dat bevoegd is de plaats waar de koper is gevestigd.
2. Op de volledige rechtsverhouding tussen ons en de koper is met
inachtneming van deze algemene voorwaarden uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van de
voorschriften
van
het
Verdrag
inzake
internationale
koopovereenkomsten van roerende zaken van de Verenigde Naties
van 11-04-1980 (CISG).
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