
1. Geldigheid 

Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en op 

alle door of met ons aangegane overeenkomsten tot uitvoering van werk, tot verlenen van advies of van 

koop en verkoop en derzelver aanvullingen. Overeenkomsten voortvloeiend uit gewoonte getrouw 

handelen vallen, ook zonder uitdrukkelijke bevestiging steeds onder deze handelsvoorwaarden. Even-

tuele inkoopvoorwaarden van afnemers worden volledig uitgesloten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders wordt overeengekomen. 

 

2. Aanbiedingen 

Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische gegevens, maten gewichten, capaciteiten 

enz. worden te goeder trouw naar waarheid zo exact mogelijk gegeven, zijn geheel vrijblijvend en 

vormen geen onderdeel van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om indien een door ons 

gedane aanbieding niet resulteert in een opdracht de hiertoe gemaakte kosten aan de aanvrager te 

berekenen. Indien niet anders overeengekomen gelden alle aanbiedingen voor levering af magazijn, 

exclusief omzetbelasting en andere kosten, in Euro. 

 

3. Prijzen 

Aangeboden prijzen zijn geheel vrijblijvend. Overeengekomen prijzen in de aanvaarding van een 

opdracht zijn bindend met dien verstande dat wij ons het recht voorbehouden om prijswijzigingen toe te 

passen indien wijzigingen in de inkoopprijzen, invoerrechten of andere belastingen, wisselkoers, sociale- 

en andere lasten enz. plaatsvinden vóór het tijdstip van levering. Indien de koper/opdrachtgever binnen 

8 dagen na een door ons verstrekte prijswijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen een prijsverhoging is 

de koper/opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de opdracht mits op dat tijdstip de opdracht of 

een gedeelte daarvan niet reeds is uitgevoerd. Alle prijzen gelden steeds exclusief emballage en 

verzendkosten. 

 

4. Verpakking 

Indien noodzakelijk wordt verpakking tegen kostprijs geleverd. De noodzakelijkheid van het gebruik van 

verpakking staat ter onzer beoordeling. 

 

5. Overeenkomsten 

Overeenkomsten tot aanneming van werk, het verstrekken van advies en van koop en verkoop of 

derzelver aanvullingen worden eerst door onze bevestiging bindend en bovendien op die wijze zoals 

deze door ons worden geaccepteerd. Door het verstrekken van een opdracht verklaart de ko-

per/opdrachtgever zich volledig akkoord met deze algemene handelsvoorwaarden, hetgeen automatisch 

geldt voor eventuele volgende transacties. Afwijkende bepalingen zullen steeds uitdrukkelijk schriftelijk 

overeengekomen dienen te worden. 

 

6. Betaling  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, zonder enige aftrek of verrekening, 

onverwijld na ontvangst van de factuur te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door 

hem aan te wijzen rekening. Bij te late betaling zijn wij gerechtigd de koper/opdrachtgever vanaf de 



vervaldatum rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland 

geldende wettelijk rente, zonder dat in gebreke stelling zal zijn vereist en vermeerderd met 2% van het 

factuurbedrag ter dekking van de gemaakte administratiekosten. Bovendien zullen wij de koper/op-

drachtgever boven de koopsom vermeerderd met de rente en kosten, alle gemaakte incassokosten, 

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke in rekening brengen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn in 

elk geval direct verschuldigd in die gevallen dat wij gebruik maken van de hulp van derden voor 

invordering van ons tegoed. De koopsom of een resterend gedeelte daarvan is met de bijkomende 

kosten in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien de overeengekomen betalingstermijn niet wordt 

nageleefd, de koper/opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt, 

zijn onder curatele stelling is aangevraagd, als door derden enig beslag op vordering of goederen van de 

koper/opdrachtgever wordt gelegd, de koper/opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt 

ontbonden. Ten aanzien van de betaling is schuldvergelijking uitgesloten. Ook als factuur betrekking 

heeft op een gedeelte van de opdracht is de koper niet gerechtigd tot uitstel van betaling. Het 

verschuldigde bedrag is gebonden aan de indexering van het C.B.S. 

 

7. Eigendomsvoorbehoud 

Tot zekerheid van de juiste nakoming van de overeengekomen betalingstermijn en betalingsverplichting 

van de koper/opdrachtgever behouden wij ons de volledige eigendom van de geleverde goederen en of 

diensten voor totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, van alle vorderingen die wij hebben of 

zullen verkrijgen, uit welke hoofde dan ook op de koper/opdrachtgever. De geleverde goederen mogen 

zolang de koopsom met de eventueel bijkomende kosten niet volledig is betaald niet aan derden al dan 

niet tot zekerheid worden overgedragen. In zulk geval maakt de koper/opdrachtgever zich schuldig aan 

verduistering. Anders dan aan afnemers in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de koper 

voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de 

eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan dient, ongeacht de betalingscondities, de 

koopprijs terstond te worden voldaan. Voorts hebben wij het recht in dat geval alle goederen zonder 

meer zelf terug te doen halen van de plaats waar zij zich bevinden, zulks voor rekening van de afnemer. 

De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige 

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bovendien behouden wij ons 

de eigendom voor van de auteursrechten en octrooirechten van door ons verstrekte gegevens, plannen, 

tekeningen enz. waarop wij krachtens de auteurs- en octrooiwet aanspraak zouden kunnen doen gelden. 

 

8. Aansprakelijkheid 

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 13 

omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, behoudens voor 

zover deze aansprakelijkheid hieronder wordt aanvaard. Wij aanvaarden de wettelijke en contractuele 

aansprakelijkheid voor schade bij het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden of de levering van 

gebrekkige zaken, toegebracht aan personen of zaken, met uitsluiting van bedrijfsschade en andere 

indirecte schade, doch uitsluitend indien de afnemer aantoont, dat sprake is van opzet of schuld 

onzerzijds. Het voorgaande laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid indien en voor zover deze 

voortvloeit uit dwingend rechtelijke bepalingen, zoals de regeling inzake productaansprakelijkheid. 

 



9. Reclame 

Reclame over onmiddellijk waarneembare afwijkingen aan geleverde goederen kunnen slechts door ons 

in behandeling worden genomen indien deze afwijkingen worden vermeld op de vrachtbrief en daarna 

schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen. Reclame betreffende de facturering kunnen wij slechts in 

behandeling nemen indien deze schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum. Bij 

overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak ter zake jegens ons, tenzij wij daardoor niet in 

onze belangen geschaad zijn. Een ingediende reclame betekent nimmer uitstel van betaling. Een reclame 

betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op eerder geleverde goederen of alsnog te 

leveren goederen of op de betaling daarvan. Alle niet schriftelijke ingediende reclames zijn niet 

ontvankelijk. 

 

10. In bedrijfstelling 

Wij verwachten van de koper/opdrachtgever voldoende kennis van de goederen te bezitten om deze op 

de juiste manier bij de eindverbruiker in bedrijf te stellen. Indien nodig en als hierom schriftelijk wordt 

gevraagd zullen wij de koper/opdrachtgever een praktische instructie over de werking van de goederen 

geven. 

 

11. Risico 

Op het moment dat de goederen ons magazijn, danwel het magazijn van onze leverancier, bij 

rechtstreekse doorlevering, verlaten gaat alle risico inclusief het risico van een eventuele inbeslagname 

direct over op de koper/opdrachtgever. Dit geldt ook bij zogenaamde f.o.b. en c.i.f. leveringen. 

Verzending geschiedt steeds op door ons vast te stellen wijze echter steeds voor rekening en risico van 

de opdrachtgever indien niet schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

12. Levertijd 

Levertijd c.q. levertermijnen worden door ons zo nauwkeurig mogelijk echter steeds bij benadering 

opgegeven. Overschrijding van de levertijd door buiten ons vermogen vallende oorzaken ontslaat de 

koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname en betaling van de goederen. Buiten ons 

vermogen vallen al die gevallen waarin de bestelde goederen niet in ons magazijn voorradig zijn en wij 

op levering door onze leverancier dan wel op de binnenkomst van de goederen om andere redenen 

moeten wachten die wij redelijkerwijs niet hebben kunnen voorzien. Indien de levertijd met 6 maanden 

overschreden wordt is de koper/opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de opdracht c.q. het nog 

niet uitgevoerde gedeelte van die opdracht. Zodanige overschrijding verplicht ons niet tot enige 

vergoeding van kosten, schaden, of rente.  

 

13. Garantie 

De door ons te verlenen garantie strekt nimmer verder dan onze bemoeienis tot het verkrijgen van de 

door de fabrikant op de betreffende goederen te verlenen garantie. Aanspraken op garantie of daaruit 

voortvloeiende schades kunnen derhalve nimmer op ons verhaald worden. Ook geleverde onderdelen 

worden steeds berekend en pas gecrediteerd nadat door de betreffende fabrikant garantie is verleend. 

Verzendkosten in geval van garantie alsmede andere bijkomende kosten zijn steeds voor rekening van de 

koper/opdrachtgever. Indien een garantieaanvraag ten onrechte wordt ingediend en door de fabrikant 



wordt afgewezen zullen wij de daarvoor gemaakte kosten aan de koper/opdrachtgever in rekening 

brengen. Alleen schriftelijk ingediende garantieaanvragen kunnen ter behandeling aan de fabrikant van 

de betreffende goederen worden voorgelegd. 

Alle door ons geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig onze aanwijzingen en/of de 

gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient de afnemer zich tot de bij ons beschik-

bare specialisten te wenden. Met inachtneming van de hier gestelde beperking garanderen wij de 

deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde zaken en de goede uitvoering van een 

aangenomen werk gedurende een termijn van ten hoogste 12 maanden, na aflevering af fabriek. De 

garantietermijn van 12 maanden, wordt na het verhelpen van gebreken niet verlengd. Onder de garantie 

vallen niet de gevolgen van normale slijtage (zoals onder meer de vervanging van messen, rubber, onder-

delen e.d.) of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik. De garantie voor geleverde goederen is beperkt 

tot materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval wij ons uitsluitend verplichten tot reparatie 

dan wel vervanging van defecte onderdelen onder de volgende voorwaarden: 

- Indien werkzaamheden buiten onze werkplaatsen dienen plaats te vinden worden voorrijkosten en 

arbeidsloon in rekening gebracht; 

- indien, naar ons oordeel, de werkzaamheden binnen onze werkplaatsen kunnen geschieden, wordt 

geen arbeidsloon berekend; 

- in dat geval zijn wel eventuele verzendkosten voor rekening van de afnemer. 

Wij zijn gerechtigd een garantieaanvraag af te wijzen: 

a. als de betreffende dealer geen correct ingevulde garantieaanvraag heeft ingediend. 

b. als door de dealer of de eindgebruiker wijzigingen aan het product zijn aangebracht danwel het 

product voor een ander dan het door de fabrikant beoogde doel werd gebruikt. 

c. als de eindgebruiker verzuimt om tijdig de voorgeschreven onderhoudsbeurten door de dealer te 

laten verrichten. 

d. als de eindgebruiker een reparatie laat verrichten door een niet door de fabrikant erkende dealer. 

e. als nalatig onderhoud of overbelasting van het product ertoe leidt dat uit materiaal- of 

constructiefouten schade aan het product ontstaat.  

Van voorgaande garantiebepalingen afwijkende overeenkomsten gelden slechts bij schriftelijke 

bevestiging door de fabrikant. 

 

14. Overmacht 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vertraging, beschadiging of manco’s die zijn te wijten aan 

overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten onze invloed 

voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: staking, uitsluiting, blokkades, rellen (brandstof) -

gebrek, hapering in de energievoorziening, rijverbod, brand, bedrijfsongevallen, oorlog, oorlogsdreiging, 

ordeverstoring, natuurramp, overstroming. Zodra overmacht optreedt zijn wij eenzijdig bevoegd 

overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden over-

machtsfactor(en), alsmede - te onzer keuze - overeenkomsten pro rata na te komen. De afnemer heeft 

in geval van overmacht geen recht de ontbinding van de gesloten overeenkomst te vorderen. 

 

15. Ontbinding 



Indien wij vrijwillig aan de koper/opdrachtgever toestemming verlenen tot annulering van de 

overeenkomst, danwel dat wij om welke redenen dan ook daartoe gedwongen zouden zijn dan is de 

koper/opdrachtgever een vergoeding van 15% van de koopsom verschuldigd tenzij de gemaakte kosten + 

winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan. 

 

16. Geschillen en toepasselijk recht 

Tenzij een geschil tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, zullen alle geschillen 

voortvloeiende uit aanbiedingen, leveringen, overeenkomsten, verstrekken van advies kortom alle met 

ons of door ons aangegane handelsactiviteiten, waarop deze algemene handelsvoorwaarden van 

toepassing zijn, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Roermond. 

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zal steeds 

het Nederlands recht van toepassing zijn, voor zover daarvan schriftelijk en door beide partijen 

ondertekend, niet is afgeweken. 
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