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1.

Leveringsdatum

1.1

De tijdige nakoming door het bedrijf is afhankelijk van het beschikbaar stellen door
de koper van alle benodigde informatie en/of toestemming en, in het geval dat de
koper verplicht is een voorschot te betalen of zekerheid voor betaling te verstrekken, het
betalen van het verschuldigde bedrag of het verstrekken van de zekerheid.

In dergelijke gevallen is het bedrijf gerechtigd alle overeenkomsten met de koper met
onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij binnen 8 kalenderdagen na een verzoek daartoe
een naar het oordeel van het bedrijf genoegzame zekerheidstelling wordt geboden voor
het bedrag dat de koper het bedrijf verschuldigd is, onverminderd de verdere rechten van
het bedrijf.
6.

Nucleair gebruik
De koper verklaart en garandeert dat de goederen die vallen onder de overeenkomst
niet zullen worden gebruikt voor of in verband met een nucleaire faciliteit of toepassing
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

7.

Garantie

7.1

De koper zal alle leveranties zorgvuldig controleren en onderzoeken op eventuele defecten
binnen 14 kalenderdagen na de datum van levering en zal het bedrijf binnen dezelfde
termijn schriftelijk in kennis stellen van eventuele gebreken. Bij het niet naleven van
deze voorschriften vervalt het verhaalsrecht ten aanzien van gebreken die redelijkerwijs
konden zijn geconstateerd bij een zorgvuldige controle.

7.2

Eventuele gebreken die worden geconstateerd tijdens de controle en bovendien alle
gebreken die redelijkerwijs niet konden zijn geconstateerd bij de controle maar die
binnen 18 maanden vanaf de datum van levering worden geconstateerd en waarvan het
bedrijf binnen 7 kalenderdagen na constatering schriftelijk in kennis wordt gesteld, zullen
door het bedrijf kosteloos worden verholpen door, naar keuze van het bedrijf, een
aanpassing of reparatie of vervanging van het product en/of het betreffende deel van het
product. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op vervangende onderdelen die onder
deze voorwaarden door het bedrijf worden geleverd. Het bedrijf behoudt zich het recht
voor over de vervangen onderdelen te beschikken.

2.2 Indien de verzending en/of verzekering wordt verzorgd door het bedrijf op verzoek van
de koper, zal het bedrijf de wijze van vervoer en de route bepalen, evenals de wijze van
verzekering.

7.3

Elk afzonderlijk vermeld product dat niet door het bedrijf wordt vervaardigd valt niet
onder de garantie van het bedrijf, en zal alleen vallen onder de uitdrukkelijke garantie
van de fabrikant van dat product, indien er een garantie van toepassing is.

2.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de koper
wanneer de goederen de overeengekomen plaats van levering bereiken en berusten vanaf
dat moment bij de koper. Dezelfde risico-overdracht doet zich voor op het moment dat het
bedrijf de goederen voor levering aanbiedt op de plaats en het moment overeenkomstig de
overeenkomst en de koper, om welke reden dan ook, deze niet in ontvangst te nemen, in
welk geval de koper ook alle kosten draagt.

7.4

Het bedrijf en eventuele toeleveranciers aanvaarden geen enkele verplichting ten
aanzien van producten die op onjuiste wijze zijn opgeslagen of verwerkt, of die niet zijn
bediend of onderhouden volgens de instructies in de handleidingen die door het bedrijf of
de leverancier zijn aangeleverd.

7.5

De koper draagt alle verantwoordelijkheid en kosten voor verwijdering, installatie,
transport en arbeidskosten in geval van een ongegronde klacht.

7.6

Gebreken in de geleverde goederen vormen geen grond voor ontbinding van de
overeenkomst, tenzij dit gebreken zijn zoals bedoeld in de eerste twee leden van dit
artikel en het bedrijf, na herhaalde pogingen daartoe, het gebrek niet op een acceptabele
manier kan verhelpen. De koper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
indien en voor zover niet in redelijkheid van de koper kan worden verlangd dat deze de
overeenkomst voortzet.

8.

Overmacht
In het geval dat de (tijdige) nakoming door het bedrijf wordt belemmerd of onredelijk
kostbaar en/of moeilijk is, is het niet-nakomen van de overeenkomst niet toe te rekenen
aan het bedrijf en zal het bedrijf niet in verzuim zijn, indien dit wordt veroorzaakt door
omstandigheden waar het bedrijf redelijkerwijs geen controle over heeft, ongeacht of ze
wel of niet te voorzien zijn, zoals oorlog, handelen of nalaten van de overheid, brand,
overstroming, staking of andere werkproblemen, sabotage, schade aan machines,
onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van geschikte diensten, materialen,
onderdelen, apparatuur of vervoer van derden. Het bedrijf zal de koper schriftelijk binnen
een redelijke termijn na het tijdstip waarop het bedrijf zich bewust wordt van een
dergelijke belemmering daarvan op de hoogste stellen.

9.

Beperking van aansprakelijkheid

9.1

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, hetzij op grond van de overeenkomst of een
onrechtmatige daad, voor verlies van inkomsten of winst, of voor (andere) incidentele,
indirecte of gevolgschade.

9.2

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade van meer dan 100% van het netto
factuurbedrag (zijnde het bruto factuurbedrag minus de BTW, andere belastingen en
andere extra kosten als bedoeld in 4.2) van de levering of dienst waarop de vordering tot
schadevergoeding van toepassing is, onder de voorwaarde dat het bedrijf nimmer
aansprakelijk kan worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding van
meer dan EUR 500.000,--.

9.3

De koper verleent alle nodige medewerking aan het bedrijf in het onderzoek naar de
oorzaak, de aard en de omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt
gevorderd.

1.2

Een leveringsdatum wordt niet beschouwd als een fatale termijn.

1.3

Een overeenkomst kan door de koper niet worden ontbonden op grond van
overschrijding van de datum, tenzij het bedrijf niet binnen een redelijke termijn, zoals
schriftelijk meegedeeld na afloop van de overeengekomen leveringsdatum, volledig aan
de verplichtingen voldoet. Ontbinding is slechts dan toegestaan voor zover redelijkerwijs
niet van de koper kan worden verlangd dat deze de overeenkomst voortzet.

2.

Leveringen risico-overdracht

2.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering “af fabriek”, zoals gedefinieerd in de
Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel. De koper is verplicht de levering
in ontvangst te nemen.

3. Titel
Het eigendom van de geleverde goederen zal, tot aan de effectieve betaling van alle aan
het bedrijf verschuldigde bedragen met betrekking tot of in verband met leveringen, voor
zover de wet van het land waar de goederen zich bevinden dit toestaat, berusten bij het
bedrijf. Indien deze wet niet toestaat dat het bedrijf de goederen in eigendom houdt,
behoudt het bedrijf zich het recht voor tot het genot van zulke andere rechten ten aanzien
daarvan als de wet hem toestaat. De koper zal het bedrijf alle medewerking verlenen bij
het nemen van maatregelen om de rechten op eigendom of andere rechten van het
bedrijf als voornoemd te beschermen.
4.

Prijzen

4.1

Alle verschuldigde rechten of heffingen zullen worden toegevoegd aan de prijs en
afzonderlijk gefactureerd (tenzij een acceptabel certificaat van vrijstelling wordt
overlegd).

4.2

Alle prijzen zijn “af fabriek” en eventuele kosten voor vervoer en verzekering zijn niet
inbegrepen in de prijs en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Alle transport- of
verzekeringskosten zoals beschreven in de offerte zijn een beste schatting. Eventuele
afwijkingen van deze kosten worden doorgegeven aan en komen ten laste van de koper.

5.

Betaling en zekerheidstelling

5.1

Tenzij anders bepaald en onverminderd het recht om betaling vooraf of betaling op
rekening te eisen indien het bedrijf dit vereist, zal betaling geschieden binnen 30
kalenderdagen na de factuurdatum. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de
goederen in delen te leveren met de bijbehorende gedeeltelijke facturen.

5.2

Op eerste verzoek van het bedrijf zal de koper voldoende zekerheid voor betaling
verstrekken.

5.3

Verrekening door de koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover
de tegenvordering expliciet is erkend door het bedrijf of onherroepelijk is vastgesteld
door een scheidsgerecht of rechtbank.

5.4

In het geval van niet-betaling op de vervaldatum is de koper in verzuim zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is en onmiddellijk aansprakelijk voor betaling van een rente van 1
% per maand of – indien hoger – rente tegen een percentage van 4 punten boven het
officiële promessedisconto van de Nederlandse Centrale Bank op het uitstaande bedrag.
Een gedeelte van een maand wordt in deze context beschouwd als een volledige maand.
Bovendien, voor zover de levering onder enige overeenkomst aangegaan met koper nog
niet is gedaan, kan het bedrijf de levering volledig opschorten totdat de volledige betaling is
ontvangen. Als zelfs na sommatie daartoe de betaling niet binnen de genoemde termijn
is ontvangen, behoudt het bedrijf zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden,
geheel of gedeeltelijk, onverminderd het recht op schadevergoeding.

5.5

10. Octrooien
Het bedrijf betaalt de kosten en schadevergoedingen die uiteindelijk worden toegewezen in
een vordering jegens de koper of de distributeurs voor zover deze zijn gebaseerd op de
constatering dat het ontwerp of de constructie van de goederen een octrooi schendt
(behalve wanneer deze schending optreedt als gevolg van de opneming van een ontwerp
of wijziging op verzoek van de koper) mits de koper het bedrijf onverwijld in kennis stelt
van elke vordering ten aanzien van een dergelijke schending, en het bedrijf het recht
heeft op eigen kosten een dergelijke vordering te betalen en om zich te (laten)
verdedigen in enige rechtszaak op basis van een dergelijke vordering. Deze paragraaf
beschrijft de uitsluitende aansprakelijkheid met betrekking tot octrooien.

De betaling door de koper in het kader van de overeenkomst is direct verschuldigd als:
11. Toepasselijk recht en arbitrage
a) de koper surseance heeft aangevraagd, in staat van faillissement is of een curator is
aangesteld voor het beheer van zijn eigendommen en activa of een deel daarvan;
b) de koper besluit om zijn normale bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk te staken of
zijn bedrijf over te dragen;
c) er beslag is gelegd onder de koper;
d) de koper vaker dan twee keer zijn betalingen niet prompt is nagekomen.

11.1 De geldigheid, interpretatie en uitvoering van alle overeenkomsten waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn onderhevig aan het Nederlands recht,
met uitsluiting evenwel van het CISG-verdrag van de Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980.
11.2 Onverminderd het recht van het bedrijf om de koper voor de rechter te dagen die
bevoegd is in het land van de koper, zullen alle geschillen die zich voordoen in verband
met de overeenkomsten tussen het bedrijf en de koper ter arbitrage worden voorgelegd
conform het reglement inzake bemiddeling en arbitrage van de Internationale Kamer
van Koophandel. De arbitrage vindt plaats in Nederland.

