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Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op 19 juli 2001 onder no. 76/2001 
 
Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben 
onderstaande begrippen de volgende betekenis: 
1.1 Verkoper: de (rechts)persoon die deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart in het kader 
van een offerte aan of Overeenkomst met Koper. 
1.2 Koper: de wederpartij van Verkoper die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene 
voorwaarden heeft aanvaard. 
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper. 
 
Artikel 2 – Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten ter zake van leveranties van 
goederen en/of diensten van Verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
 
Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst 
3.1 De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Verkoper 
van een opdracht van Koper binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de 
betreffende order door Verkoper.  
3.2 Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. 
opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. 
3.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van 
Koper. 
 
Artikel 4 – Aanbiedingen 
4.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale 
omstandigheden, tijdens normale dagelijkse werkuren.  
4.2 Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van ten hoogste 1 maand, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
4.3 Gegevens vermeld in prijslijsten, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige 
(technische) informatie zijn niet bindend.  
 
Artikel 5 - Industriële en Intellectuele Eigendom 
5.1 Het is de Koper niet toegestaan gegevens als in het voorgaande artikel vermeld openbaar te maken, te 
kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen en (het gebruiksrecht daarvan) te verkopen, te verhuren, 
te vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen. De eigendom van alle 
rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de producten blijft bij de Verkoper.  
5.2 Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien 
of andere rechten uit de geleverde roerende zaken te verwijderen of te wijzigen. 
 
Artikel 6 - Prijzen 
6.1 De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of 
buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten, e.d. die voor rekening van Koper komen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn. 
6.2 Prijsverhogende factoren na de datum van een aanbieding door Verkoper, zoals wisselkoersen, lonen, 
verzekeringspremies, fiscale lasten etc., komen voor risico van de Koper. 
6.3 De opgegeven prijzen zijn inclusief een korting van 5%. Als gevolg van deze korting kan Koper geen 
beroep doen op de garantieverplichting van Verkoper krachtens artikel 10.  
6.4 Voornoemde korting is alleen van toepassing op overeenkomsten gesloten met Kopers woonachtig of 
gevestigd buiten de Benelux. Kopers woonachtig of gevestigd binnen de Benelux kunnen geen rechten ontlenen 
aan het bepaalde in artikel 6.3. 
 
Artikel 7 - Betaling 



7.1 Betaling geschiedt bij levering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of in 
voorkomende gevallen op de factuur van de Verkoper vermeld. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op 
het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door Verkoper aan te wijzen bank- of girorekening is 
bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of verrekening. Bij overschrijding van de overeengekomen 
betalingstermijn wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zonder enige ingebrekestelling rente 
verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering naar een percentage van 1% per 
maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle kosten veroorzaakt 
door de niet (tijdige) betaling door de Koper, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke 
incassokosten.  
7.2 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 
 450,-. 
7.3 Verkoper is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen 
van de Koper te verlangen, indien Verkoper goede grond heeft te vrezen dat de Koper haar verplichtingen niet zal 
nakomen. 
7.4 Facturen worden geacht door Koper te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien Verkoper 
hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft 
ontvangen. 
 
Artikel 8 - Levering 
8.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
8.2 De geleverde roerende zaken zijn voor risico van Koper vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf 
het moment dat de afname is geweigerd. 
8.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper geen recht om de roerende zaken te weigeren noch 
een recht op schadevergoeding noch geeft het de Koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden. 
8.4 Het transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. Verkoper is vrij in de keuze van vervoer. Verkoper is gerechtigd in gedeelten te 
leveren en deelleveringen te factureren. 
 
Artikel 9 - Reclames 
9.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco’s dient binnen acht dagen na levering schriftelijk 
gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen acht dagen na ontdekking van een 
zodanig gebrek dan wel binnen acht dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden 
doch in ieder geval binnen de garantietermijn, als genoemd onder artikel 10, schriftelijk bij de Verkoper 
gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de leveranties/werkzaamheden als door Koper aanvaard gelden en 
geen betwisting daarvan meer mogelijk is. 
9.2 Koper zal in ieder geval van een reclame de betreffende goederen voor haar rekening en risico terstond 
aan de Verkoper retourneren zulks op straffe van verval van het recht te reclameren. 
9.3 Indien en voor zover een reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, is Verkoper uitsluitend verplicht 
naar haar keuze: restitutie van de koopprijs dan wel herstel of (her)levering van een deugdelijk exemplaar, welke 
(her)levering zal plaatsvinden op de condities vermeld in artikel 7 en zo’n (her)levering zal niet geacht worden te 
zijn een te late levering, zonder dat Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 
Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de geleverde roerende zaken niet 
verhinderen of wezenlijk belemmeren. 
9.4 Het reclameren ontslaat Koper niet van haar betalingsverplichtingen jegens Verkoper. 
 
Artikel 10 - Garantie 
10.1 De deugdelijkheid van de geleverde goederen en/of werkzaamheden wordt door Verkoper 
gegarandeerd voor de tijdsduur gelijk aan die welke door de fabrikant wordt verstrekt voor de geleverde producten 
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Uit hoofde van de garantie is de Verkoper slechts 
aansprakelijk voor gebreken omtrent welke Verkoper binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan 
Koper bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage. 
Overigens is de Verkoper niet aansprakelijk. 



10.2 De Koper behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Verkoper voor 
reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden op straffe van verval van garantie. Verkoper is nimmer 
aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of 
onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud en dergelijke door derden. 
10.3 Kopers woonachtig of gevestigd buiten de Benelux kunnen geen rechten ontlenen aan het bepaalde in dit 
artikel. 
 
Artikel 11- Service 
11.1 Klachten van Kopers woonachtig of gevestigd in de Benelux zullen altijd door Verkoper worden 
beoordeeld ongeacht of de garantie nog van toepassing is. Daartoe zendt de Koper voor haar kosten het 
desbetreffende product retour. 
11.2 Indien Verkoper van mening is dat de klacht onder de garantie valt, dan zal Verkoper voor haar kosten 
het desbetreffende product repareren en kosteloos retour zenden. 
11.3 Indien Verkoper van mening is dat de klacht niet onder de garantie valt, dan zal Verkoper reparaties tot 
een bedrag van  45,- netto exclusief BTW automatisch uitvoeren zonder dat Koper wordt geïnformeerd. Voor 
reparaties boven het bedrag van  45,- netto exclusief BTW wordt contact met Koper opgenomen. 
11.4 Indien Verkoper onnodig producten naar Koper stuurt, geheel ter beoordeling van Verkoper, dan zullen 
de onderzoekskosten en transportkosten in rekening worden gebracht bij Koper.  
11.5 Kopers woonachtig of gevestigd buiten de Benelux kunnen geen rechten ontlenen aan het bepaalde in dit 
artikel. 
 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 
12.1 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie op 
zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en 
interessen is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ad  2275,-. 
12.2 Koper vrijwaart Verkoper ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend 
dan wel verband houdend met door Verkoper ten behoeve van Koper verrichte diensten en/of leveranties. 
 
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 
13.1 Alle geleverde roerende zaken blijven eigendom van Verkoper tot het moment van volledige betaling 
door Koper van al hetgeen zij aan Verkoper is verschuldigd op basis van een Overeenkomst, inclusief vorderingen 
wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals rente, kosten en boeten), een en ander als 
bedoeld in artikel 3:92 BW. 
13.2 Zolang de roerende zaken onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper vallen, is Koper gehouden de 
roerende zaken in hun oorspronkelijke vorm te laten en is zij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door 
zaaksvorming, natrekking of vermenging. 
13.3 Koper is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met 
betrekking tot de roerende zaken waarop Verkoper een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het 
eigendomsvoorbehoud van Verkoper. Koper dient in een dergelijk geval Verkoper onmiddellijk schriftelijk 
hiervan op de hoogte te stellen. 
13.4 Koper is niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, bevoegd zaken die zij van Verkoper heeft 
ontvangen te verkopen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel 
steeds dat Koper diens kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige 
koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. Verkoper is steeds 
gerechtigd van Koper te verlangen dat deze pas verkoopt en levert, nadat ten behoeve van Verkoper een 
bezitloos pandrecht op de betreffende goederen is gevestigd. Zodra Verkoper dit verlangen aan Koper kenbaar 
maakt vervalt automatisch de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.  
 
Artikel 14 - Pandrecht en Retentierecht 
14.1 Op alle goederen die de Verkoper uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen wordt ten 
behoeve van de Verkoper een pandrecht gevestigd en komt haar een retentierecht toe tot zekerheid van alle 
vorderingen die Verkoper heeft en/of zal verkrijgen op Koper. 
 
Artikel 15 - Overmacht 



15.1 Indien Verkoper door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst 
(verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Verkoper gerechtigd zonder 
enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder 
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper op betaling door 
Koper voor reeds door Verkoper verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de 
(verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.  
Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van 
opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. 
15.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Verkoper tijdelijk of blijvend niet in staat 
is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, 
overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, 
transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Verkoper of in dat van toeleveranciers, 
elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Verkoper en voorts alle 
omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens 
Koper (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van Verkoper wordt tevens geacht overmacht te zijn van 
Verkoper. 
 
Artikel 16 - Voertaal 
16.1 De communicatie, schriftelijke correspondentie en telefoonverkeer, tussen Verkoper en een Koper die 
woonachtig of gevestigd is buiten het Nederlands grondgebied wordt uitsluitend in het Engels gevoerd. 
16.2 Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing, indien een geschil is gerezen tussen Verkoper 
en Koper en het geschil wordt voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter. 
 
Artikel 17 - Toepasselijk Recht en Forumkeuze 
17.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen 
onderworpen zijn aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen van en overeenkomsten 
met Verkoper zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de rechter van de 
Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. 
17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 
 
Artikel 18 - Wijzigingen 
18.1 Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Koper wordt geacht de betreffende 
wijzigingen te hebben aanvaard indien Koper niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Verkoper 
dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ingediend. 
 
Artikel 19 - Vertalingen 
19.1 Deze voorwaarden worden ook in de Engelse taal ter beschikking gesteld. In geval van strijdigheid 
tussen de Nederlandse en de Engelse versie, zal de Nederlandse prevaleren. 


