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Artikel 1: Algemeen 
1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle aanbiedingen van en 
bestellingen bij Overmax en op alle over-
eenkomsten tussen Overmax en een 
wederpartij (hierna: ‘koper’). De algemene 
voorwaarden zijn ook van toepassing op 
alle buitencontractuele relaties tussen 
partijen, met name onrechtmatige daad.  
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij 
in het aanbod een termijn voor aanvaar-
ding is genoemd. 
3. Deze algemene voorwaarden zijn 
vertaald in meerdere talen. Ingeval van 
geschil over inhoud of strekking van deze 
algemene voorwaarden, zal de Neder-
landse tekst bindend zijn. Uitleg van de 
voorwaarden dient naar Nederlands recht 
te geschieden. 
 
Artikel 2: Prijzen 
Alle prijsopgaven worden geheel vrijblij-
vend gedaan en gelden zolang de voor-
raad strekt. Alle door Overmax gehan-
teerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief 
BTW en exclusief vracht-, verzend-  en 
orderkosten. 
 
Artikel 3: Levertijd 
1. Een door Overmax opgegeven levertijd 
is nimmer te beschouwen als fatale ter-
mijn. De levertijd vangt eerst aan nadat 
alle benodigde gegevens in het bezit van 
Overmax zijn.  
2. Overmax is gerechtigd de overeen-
komst in verschillende fasen uit te voeren 
en het aldus uitgevoerde gedeelte afzon-
derlijk te factureren. 
2. Het risico van beschadiging, tenietgaan 
c.q. verloren gaan van de te leveren 
zaken, gaat op koper over zodra deze 
zaken ons magazijn hebben verlaten, 
zelfs indien franco levering is overeenge-
komen. 
3. Indien koper niet, niet tijdig of niet 
volledig de bij ons in opdracht gegeven 
c.q. gekochte zaken afneemt, is Overmax 
gerechtigd deze zaken voor rekening en 
risico van koper op te slaan en betaling te 
verlangen als had de levering plaatsge-
vonden. 
 
Artikel 4: Betaling 
1. Betaling van het aan Overmax ver-
schuldigde bedrag moet, zonder verreke-
ning en/of opschorting, plaats vinden 
binnen de op de betalingsfactuur ge-
noemde termijn.  
2. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelij-
ke kosten i.v.m. de inning van verschul-
digde bedragen zijn voor rekening van 
koper. De buitengerechtelijke kosten 
bedragen ten minste € 250. 
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
1. Overmax behoudt zich de eigendom 
voor van alle door Overmax aan koper 
geleverde materialen totdat de (koop)prijs 
hiervan geheel is voldaan, daaronder 
begrepen buitengerechtelijke kosten, 
renten en boetes. Dit eigendomsvoorbe-
houd geldt ook indien Overmax op de 
koper vorderingen mocht verkrijgen we-
gens het tekortschieten van koper in een 
of meer van zijn verplichtingen jegens 
Overmax. Het is koper niet toegestaan om 
geleverde materialen te verpanden of aan 
een derde enig recht daarop te verlenen 
zolang de eigendom hiervan niet op de 
koper is overgegaan.  
2. Niettegenstaande dit eigendomsvoor-
behoud is het koper toegestaan de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde mate-
rialen in het kader van zijn normale be-
drijfsuitoefening te vervreemden of daar-
over te beschikken.  
3. Indien koper in verzuim is ten aanzien 
de prestaties als in lid 1 bedoeld, is 
Overmax gerechtigd de goederen die aan 
hem toebehoren zelf en voor rekening van 
koper terug te (doen) halen van de plaats 
waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan 
medewerking verlenen. Koper verleent 

Overmax onherroepelijke machtiging om 
daartoe de bij of voor koper in gebruik 
zijnde ruimten te (doen) betreden.  
 
Artikel 6: Garantie 
1. Met inachtneming van het bepaalde in 
het volgende lid van dit artikel en in artikel 
7, wordt ingeval van verkoop en koop van 
zaken voor garantie op de door Overmax 
geleverde zaken uitsluitend verwezen 
naar de garantie en de garantievoorwaar-
den van de fabrikant, welke garantiebepa-
lingen zijn vermeld in de bijgeleverde 
stukken en/of goederen. Koper dient in 
een voorkomend geval ofwel bij Overmax 
ofwel rechtstreeks bij de fabrikant een 
beroep op voornoemde garantie te doen. 
Indien en voor zover bij Overmax een 
beroep wordt gedaan, zal Overmax dit 
beroep voorleggen aan de fabrikant. De 
fabrikant zal de zaak voorts onder zijn 
verantwoordelijkheid, naar zijn beoorde-
ling en voor zijn rekening en risico afhan-
delen. 
2. Op occasions, tweedehandse zaken, 
gebruikte zaken en showroom-zaken 
wordt in het geheel geen garantie ver-
strekt. 
 
Artikel 7: Reclames 
1. De controle op het aantal colli van de 
geleverde zaken c.q. op eventuele man-
co's, surplus' en/of beschadigingen berust 
bij koper. Indien niet terstond na ont-
vangst van de geleverde zaken omtrent 
het aantal colli dan wel omtrent eventuele 
manco's, surplus' en/of beschadigingen 
schriftelijk en gemotiveerd wordt gerecla-
meerd bij Overmax, zijn de hoeveelheden 
- op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen 
of dergelijke documenten vermeld – als 
juist erkend respectievelijk wordt erkend 
dat koper de zaken onbeschadigd heeft 
ontvangen. Reclames omtrent eventuele 
manco's en/of surplus' moeten, om geldig 
te zijn, door koper op het ontvangstbewijs 
worden aangetekend. Het ontvangstbe-
wijs dient te allen tijde door of namens 
koper te worden getekend. 
2. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk 
zichtbare afwijkingen van de specificaties 
dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen acht werkdagen na ontvangst van 
de geleverde zaken, door of namens 
koper bij Overmax schriftelijk en gemoti-
veerd te zijn ingediend; bij gebreke daar-
van wordt koper geacht de geleverde 
zaken te hebben geaccepteerd.  
3. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet 
uiterlijk zichtbare afwijkingen van de 
specificaties dienen zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen acht werkdagen na 
ontdekking van deze gebreken of afwij-
kingen, door of namens koper bij Over-
max schriftelijk en gemotiveerd te zijn 
ingediend, welke indiening in ieder geval 
binnen drie maanden na de factuurdatum 
dient te geschieden, bij gebreke waarvan 
koper geacht wordt de geleverde zaken te 
hebben geaccepteerd. 
4. Geen reclames worden geaccepteerd 
op zaken waarvan de aard en/of samen-
stelling is gewijzigd dan wel op zaken die 
geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, be-
schadigd zijn of inden de originele ver-
pakking en documentatie van de zaken 
niet meer voor handen is.  
5. Reclames geven koper geen recht om 
zijn betaling op te schorten, dan wel ge-
heel van betaling af te zien of met uit-
staande posten te verrekenen.  
6. Indien is gereclameerd met inachtne-
ming van de in dit artikel vermelde bepa-
lingen en de reclame gegrond is, dan zal 
Overmax de koper een schadevergoeding 
betalen, die beperkt is tot hetgeen in 
artikel 8 daarover bepaald is. 
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
1. De omvang van de aansprakelijkheid 
van Overmax is per gebeurtenis steeds 
beperkt tot maximaal het bedrag van de 
voor die overeenkomst bedongen prijs 

(ex. BTW). Indien de overeenkomst 
hoofdzakelijk een duurovereenkomst is 
met een looptijd van meer dan een jaar, 
dan wordt de voor de overeenkomst 
bedongen prijs gesteld op het totaal van 
de vergoedingen bedongen in een jaar 
(ex. BTW). Overmax is naar eigen keuze 
en voor zover zij daartoe in staat is, ge-
rechtigd om in plaats van de voor de 
overeenkomst bedongen prijs geheel of 
gedeeltelijk te betalen over te gaan tot 
gehele of gedeeltelijke herlevering.  
2. Indien ten gevolge van een gebeurtenis 
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 
meer dan één vordering ontstaat en de 
gezamenlijke vorderingen de daarbij per 
gebeurtenis gestelde maxima te boven 
gaan, worden de vorderingen naar even-
redigheid voldaan. 
3. Iedere aanspraak jegens Overmax 
vervalt één jaar nadat de mededeling door 
koper/koper is geschied, althans had 
behoren te geschieden, tenzij die aan-
spraak inmiddels bij de bevoegde rechter 
aanhangig is gemaakt. Overmax is niet 
aansprakelijk jegens koper, zolang koper 
zijn verplichtingen jegens Overmax niet is 
nagekomen. 
4. Overmax is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade en/of gevolgschade en/of 
bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van 
Overmax gaat nooit verder dan bepaald in 
deze algemene voorwaarden, ongeacht of 
sprake is van vorderingen uit hoofde van 
overeenkomst of uit andere hoofde, met 
name onrechtmatige daad. 
5. Voor schade veroorzaakt door hulpper-
sonen, ook door hun opzet of bewuste 
roekeloosheid, is Overmax niet aanspra-
kelijk. 
6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten 
gunste van Overmax strekken ook ten 
gunste van de bestuurders, werknemers 
en niet-ondergeschikte vertegenwoordi-
gers en hulppersonen van Overmax. 
7. De in deze voorwaarden opgenomen 
beperkingen van de aansprakelijkheid 
gelden niet indien de schade is te wijten 
aan opzet of bewuste roekeloosheid van 
Overmax of de tot haar bedrijfsleiding 
behorende leidinggevende ondergeschik-
ten. 
 
Artikel 9: Retourzending 
1. Retourzendingen worden alleen geac-
cepteerd indien dit is overeengekomen. 
Het al dan niet accepteren van retourzen-
dingen is exclusief aan de beoordeling 
van Overmax voorbehouden. 
2. Indien een retourzending is overeenge-
komen dan dienen de zaken voor reke-
ning van koper retour te worden gezon-
den tezamen met: 
a. kopie betreffende factuur en reden van 
de retourzending; 
b. het ongebruikte en onbeschadigde, 
complete artikel; 
c. de oorspronkelijke, onbeschadigde 
verpakking van het artikel. 
 
Artikel 10: Overmacht 
1. Indien Overmax door een niet-
toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
niet aan haar verplichtingen jegens koper 
kan voldoen, worden de verplichtingen 
opgeschort voor de duur van de over-
machtstoestand. 
2. Indien enige overmachtstoestand twee 
maanden heeft geduurd, hebben beide 
partijen het recht de overeenkomst schrif-
telijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
3. In geval van overmacht aan de zijde 
van Overmax heeft de koper geen recht 
op enige (schade)vergoeding, ook niet als 
Overmax als gevolg van de overmacht 
enig voordeel mocht hebben. 
4. Onder overmacht wordt verstaan elke 
van de wil van Overmax onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming 
van haar verplichtingen jegens koper 
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 
waardoor de nakoming van haar verplich-
tingen in redelijkheid niet van Overmax 

kan worden verlangd, ongeacht of die 
omstandigheid ten tijde van het sluiten 
van de overeenkomst ook te voorzien 
was. Tot die omstandigheden worden ook 
gerekend: staking, uitsluiting, brand, 
machinebreuk, stagnatie of andere pro-
blemen bij de productie van de fabrikan-
ten of toeleveranciers van door Overmax 
verkochte producten en/of maatregelen 
van enige overheidsinstantie, alsmede het 
ontbreken van enige van overheidswege 
te verkrijgen vergunning.  
 
Artikel 11: Beëindiging  
1. Een overeenkomst tussen Overmax en 
koper wordt beëindigd door iedere tekort-
koming van koper in de nakoming van 
deze overeenkomst, onverminderd het 
recht van Overmax om schadevergoeding 
te vorderen.  
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4  
en de overige haar toekomende rechten 
zijn de vorderingen van Overmax op 
koper onmiddellijk opeisbaar, zonder dat 
ingebrekestelling of rechterlijke tussen-
komst zal zijn vereist,  zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn, 
onder andere in de volgende situaties: 
a. ingeval koper in staat van faillissement 
wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement 
aanvraagt, of indien hij surséance van 
betaling aanvraagt of de Wet Schuldsane-
ring Natuurlijke Personen op koper van 
toepassing wordt verklaard; 
b. ingeval koper een natuurlijke persoon is 
en overlijdt of onder curatele of bewind 
wordt gesteld; 
c. in geval een aanvraag voor kredietver-
zekering door de desbetreffende maat-
schappij niet of niet in voldoende mate 
wordt gehonoreerd.  
d. indien koper ondanks aanmaning, per 
aangetekende brief met berichtgeving van 
ontvangst of per deurwaardersexploit, in 
verzuim blijft zijn verplichtingen na te 
komen binnen de gestelde termijn; 
In de geval a tot en met d is Overmax 
bevoegd de verdere uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, dan wel tot 
ontbinding over te gaan, één en ander 
onverminderd het recht van Overmax 
schadevergoeding te vorderen.  
3. Een kennisgeving als bedoeld in lid 2 
van dit artikel geldt als kennisgeving van 
ontbinding en ontbonden verklaring van 
alle tussen Overmax en koper gesloten 
overeenkomsten.   
 
Artikel 12: Conversie 
Indien een bepaling van deze overeen-
komst in strijd zou zijn het dwingend 
recht, zal de daaruit eventueel voortvloei-
ende ongeldigheid van die bepaling de 
geldigheid en afdwingbaarheid van ande-
re bepalingen in deze algemene voor-
waarden, en de geldigheid en afdwing-
baarheid van dat deel van de betreffende 
bepalingen dat niet strijdig is met dwin-
gend recht, niet beïnvloeden. Partijen 
zullen alsdan in gezamenlijk overleg in de 
geest van deze overeenkomst deze bepa-
ling, voor zover noodzakelijk, aanpassen, 
in dier voege dat de ongeldige bepaling 
wordt vervangen door een geldige andere 
bepaling, die zo min mogelijk verschilt van 
de ongeldige bepaling.  
 
Artikel 13: Geschillen 
1. Bij geschillen is het Nederlands recht, 
met uitsluiting van het Weens Koopver-
drag (CISG) bij uitsluiting van toepassing.  
2. Alle geschillen die tussen partijen uit 
deze overeenkomst voortvloeien of daar-
mee in rechtstreeks of zijdelings verband 
staan, zullen in eerste instantie worden 
beslecht door de rechtbank te Almelo, 
tenzij de sector kanton bevoegd is. 


