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1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aanvaardingen en 
overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij 
prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper. 
1.2 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden 
zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen ons en de koper zijn 
overeengekomen. 
2. Aanbiedingen 
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen 
betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, 
die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan 
kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van producten te weigeren, dan wel zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te 
ontbinden. 
3. Totstandkoming overeenkomsten 
Overeenkomsten worden pas geacht tot stand te zijn gekomen, ook in het geval van 
tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, indien en voor 
zover ze door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd en tevens van de koper de gewenste 
betalingszekerheid, in welke vorm dan ook, alsmede alle voor totstandkoming van de 
overeenkomst benodigde documenten zijn ontvangen. 
4. Retourzendingen 
Producten kunnen uitsluitend franco en met onze toestemming binnen tien dagen na 
ontvangst door de koper worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd 
voor wederverkoop, met ingevuld retourformulier, kopie van de pakbon, en factuur waarop 
goederen die zijn geleverd. In geval van creditering kan 15% kosten in rekening gebracht 
worden e.e.a. door ons te overwegen. 
5. Prijzen 
5.1 Prijzen luiden in Euro’s, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 
5.2 Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen en gelden exclusief en 
inclusief BTW. Mondeling genoemde prijzen zijn niet bindend. Wij houden ons recht voor 
prijzen te wijzigen zonder vooraf de koper hiervan op de hoogte te stellen. 
6 Levering 
6.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden zowel leveringen van producten als 
onderdelen af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ons 
wordt geleverd. 
6.2 Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het 
moment dat de order door ons is aanvaard of bevestigd in overeenstemming met artikel 3. 
6.3 Wij zullen naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. Overschrijding van 
de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, levert echter geen zodanige wanprestatie 
op dat de koper enig recht zou geven op ontbinding van de overeenkomst of 
schadevergoeding op ons ter zake van directe of indirecte schade, ongeacht of deze schade 
door hem of door een derde zou zijn geleden. Bij overschrijding van de leveringstermijn 
zullen wij in overleg treden met de koper. 
7. Verpakking en verzending 
7.1 De producten worden verpakt op de door ons gewenste wijze of onverpakt verzonden. 
7.2 Ter dekking van vracht/porto- en verpakkingskosten kunnen kosten worden 
doorberekend .Voor  exportzendingen zullen immer de reële kosten van de expediteur 
doorberekend worden. Bij moeilijk te verzenden artikelen zoals pallets, pijp, masten, slang, 
ketting en rail, etc. worden altijd vracht- en verpakkingskosten in rekening gebracht.  
8. Specificaties 
De afbeeldingen en omschrijvingen zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid. 
Afwijkingen worden echter uitdrukkelijk voorbehouden. Alle afmetingen, gewichtsopgaven en 



in het bijzonder genoemde veilige respectievelijk breukbelastingen dienen slechts ter 
indicatie en kunnen in het geval van calamiteit geen enkele aansprakelijkheid voor ons 
inhouden. Wij verplichten ons niet gebruik- en/of montagevoorschriften bij de door ons 
geleverde goederen te voegen. De koper wordt geacht van het geëigende gebruik en 
toepassingen alsmede een deugdelijke montagewijze van het geleverde op de hoogte te zijn. 
9. Afnameplicht koper 
9.1 De koper is verplicht de producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 
overeengekomen termijn af te nemen. 
9.2 Indien de producten door de koper niet worden afgenomen, houden wij ons het recht 
voor de desbetreffende producten te verkopen en/of te 
houden voor rekening en risico koper zulks te onzer keuze. Tevens zijn wij gerechtigd de 
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als 
ontbonden te beschouwen met vergoeding van de eventueel door ons gemaakte kosten. 
9.3 Wij zijn niet verplicht de opbrengst, minus de gemaakte kosten, aan de koper over te 
dragen, totdat de koper de koopprijs geheel heeft voldaan, 
een en ander onverminderd ons recht de opbrengst te verrekenen met de verkoopprijs. 
 
 
10. Betaling 
10.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden uiterlijk 30 dagen na 
factuurdatum. De koper is tot generlei aftrek noch schuldvergelijking gerechtigd. 
10.2 Voor leveringen die in gedeelten plaatsvinden, kan ieder gedeelte afzonderlijk worden 
gefactureerd. 
10.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op, ook niet ten aanzien van 
goedgekeurde retourzendingen. 
11 Zekerheidsstelling 
Indien wij ongunstige berichten ontvangen over de koper in financieel of zakelijk opzicht, ook 
indien zich deze situatie voordoet na schriftelijke bevestiging van een order, zijn wij 
gerechtigd om vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling 
(bijvoorbeeld d.m.v. een bankgarantie) te eisen. Indien de koper niet binnen de gestelde 
eisen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de 
koopovereenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 
12 Niet-nakoming betalingsverplichtingen 
12.1 Onverminderd de aan ons verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst 
vloeiend, zal bij gebreke van tijdige betaling de koper geacht worden zonder enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in gebrek te zijn en zal hij als dan een rente 
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijk rente, vastgesteld door de Nederlandse Bank doch 
tenminste 1 % per maand, over het factuurbedrag, voor iedere maand of gedeelte van de 
maand dat de betaling is uitgebleven, te verrekenen vanaf de factuurdatum.  
12.2 Alle kosten, gerechtelijke als buitenrechtelijke, gemaakt door ons als gevolg van de niet 
tijdige betaling door de koper, daaronder begrepen de honoraria van door ons voor 
invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van de koper. 
13 Eigendomsvoorbehoud en risico 
13.1 Alle verkochte en geleverde producten blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit 
welke hoofde dan ook, op de koper laatstgenoemde aan ons zijn voldaan, de inningskosten 
en rente bij die vorderingen inbegrepen. 
13.2 De koper is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom op hem zal zijn 
overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom 
over te dragen. Ingeval de geleverde zaken hun zelfstandigheid hebben verloren doordat 
deze zij ingebouwd of anderszins, voordat koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft 
voldaan, dan verleent koper hierdoor een stil pandrecht op de zaken waarin de geleverde 
zaken zijn opgegaan ten gunste van ons.Niettemin is de koper bevoegd om de producten 
door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper zal er te allen tijde aan 
meewerken dat wij ons eigendomsrecht kunnen effectueren. 
13.3 Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, zijn 
wij bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de 



betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde 
levering te lijden schade. 
14 Garantie 
14.1 Wij garanderen de kwaliteit van de door ons geleverde producten conform de door de 
toeleverancier gehanteerd garantiebepalingen. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien 
de producten niet worden bewaard en/of gehanteerd overeenkomstig het daartoe geëigende 
gebruik of overeenkomstig de bij de producten gevoegde voorschriften voor zover aanwezig. 
14.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde of het terugnemen 
van het geleverde goed tegen betaling van de verkoopprijs, een en ander te onzer keuze. 
Transport, reis- en verblijf-, in- en uitbouwkosten alsmede eventuele gevolgschade altijd 
uitgesloten. Reparaties gedurende de garantieperiode verlengen de periode niet. 
15. Reclames 
Reclames dienen uiterlijk acht dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij 
gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. 
16. Aansprakelijk 
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of 
indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het oneigenlijk gebruik respectievelijk de 
ongeschiktheid van het door ons geleverde. 
17. Overmacht 
17.1 In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de koopovereenkomst 
opgeschort zolang de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd 
onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk 
geval de koper slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding van het 
reeds gepresteerde. 
17.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waarmede wij redelijker wijs 
geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitoefening van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, alsmede voor zover 
daaronder niet reeds begrepen, natuur- en milieurampen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, 
belemmerde maatregelen van binnenlandse- en buitenlandse overheden, werkstaking, 
machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, brand 
en andere calamiteiten in ons bedrijf of van 
onze leverancier. 
18. Ontbinding 
18.1 Onverminderd het bepaald in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder 
rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat 
van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door 
belastlegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn 
vermogen of delen ervan verliest. 
18.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 
De koper is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit 
gemaakte kosten en winstderving. 
19. Toepasselijk recht 
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit 
voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing. 
20. Geschillenregeling 
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en daaraan 
onderworpen overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar wij onze zetel hebben. 
21. Authentieke taal 
Ook wanneer deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal 
worden verstrekt, dan zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden 
doorslaggevend zijn. 


