
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
a. Voor al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden uitsluitend deze 

verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Een verwijzing door koper naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, 

behoudens in het geval dat de verkoper uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden 
aanvaardt.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend evenals offertes en opgegeven levertijden en blijven 

geldig tot 30 dagen na uitbrengen.
b. Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ons thans bekende prijzen van onze leveranciers 

alsmede op de thans geldende tarieven van invoer- en/of andere rechten, vrachten en 
assurantiepremies, voorzover deze in de prijs zijn begrepen. Bij verhoging deze tarieven, 
zomede bij eventueel nieuw in te voeren belasting op de invoer of omzet, of in geval van 
een prijsverhoging door onze leveranciers, kan de koper het verschil tussen de oude en 
de nieuwe prijzen zowel als het gehele bedrag der nieuwe prijzen in rekening worden 
gebracht, althans na 3 maanden na het sluiten der overeenkomst.

ARTIKEL 3 LEVERING
a. Alle goederen, ook die welke franco geleverd worden, reizen voor risico van koper, 

behoudens in het geval van artikel 7.11 B.W. Wij bepalen de wijze van vervoer, ook voor 
niet-franco leveringen.

b. Indien koper enig hem door ons verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zullen 
wij het recht hebben eventuele door koper aan ons terzake van zodanig verkocht goed 
vooruitbetaalde bedragen onder ons te houden ter verrekening met een door koper aan 
ons te betalen vergoeding, welke koper aan ons op grond van de koop en/of weigering tot 
in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn.

c. Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een 
fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper ons schriftelijk 
een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich 
te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een 
opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer 
tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch 
heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de goederen te 
weigeren.

d. Alle overmachtsituaties, waaronder in ieder geval storingen in ons bedrijf en/of bij onze 
leveranciers, zoals werkstakingen, oorlog, oproer, natuurrampen, en overheidsmaatregelen 
welke onze bedrijfsvoering of die van onze leveranciers geheel of gedeeltelijk verhinderen, 
zullen worden begrepen, geven ons de keuze om de koopovereenkomst volledig te 
annuleren of te schorsen gedurende de tijd dat de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat 
wij de koper te dien zake enige vergoeding verschuldigd zullen zijn.

e. Zolang de goederen nog niet volledig conform de aangegane overeenkomst zijn betaald zijn 
zij voor rekening en risico van koper, doch blijven zij hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons 
eigendom en kunnen zij te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl koper verplicht 
zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren, of -te 
onzer keuze- ons toe te staan dat wij zelf deze goederen terugnemen of doen terugnemen, 
waar zij zich ook bevinden, alles voor rekening van koper.

f. Wij zijn te allen tijde gerechtigd aan de koper niet te leveren c.q. niet verder te leveren, 
indien niet tot ons genoegen zekerheid is gesteld voor hetgeen hij ter zake van de door ons 
met hem aangegane overeenkomst(en) en/of derzelver uitvoering aan ons verschuldigd 
mocht zijn of worden, in geval wij terzake zekerheidstelling mochten verlangen.

g. Bij overlijden, faillissement van, dan wel aanvrage van surseance van betaling door koper, 
alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke inbeslagneming zijner goederen of staking 
dan wel opheffing van zijn bedrijf, alsmede indien koper enige uit de met hem aangegane 
overeenkomst(en) voor hem voortvloeiende verplichting niet nakomt en/of in strijd daarmee 
handelt, wordt al hetgeen hij aan ons verschuldigd mocht zijn en zonder dat enige 
ingebrekestelling onzerzijds is vereist opeisbaar, en zijn wij gerechtigd eveneens zonder 
dat enige ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst voorzover nog niet uitgevoerd, te 
annuleren, tenzij wij de nakoming mochten verlangen, één en ander onverminderd het 
recht op schadevergoeding.

h. Tegenover ons kan door koper geen beroep worden gedaan op inschrijving in het 
handelsregister of op wijzigingen daarin; ons recht om ons onzerzijds op de inschrijving in 
het handelsregister of wijzigingen daarin te beroepen blijft onverkort bestaan.

i. Indien koper een order annuleert is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering 
gemaakte kosten en voor schade wegens winstderving.

j. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de koper. Indien niet uiterlijk 
binnen redelijke termijn, doch uiterlijk de tweede dag na die der ontvangst is geprotesteerd, 
worden de hoeveelheden, zoals vermeld op de vrachtbrief, afleveringsbonnen of facturen 
geacht juist te zijn.

ARTIKEL 4 GARANTIE
a. Verkoper garandeert overgedragen machines gedurende een nader te bekijken periode 

na leverdatum, d.w.z. dat hij alle onderdelen waaraan gedurende die termijn uit hoofde 
van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht 
ontstaan, kosteloos zal herstellen of wel door andere zal vervangen, zulks ten keuze 
van verkoper, mits zodanig gebrek terstond na ontdekking ter kennis van verkoper wordt 
gebracht en het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden, zo verkoper dit 
wenst. De onderdelen welke zijn aangebracht ter vervanging van ondeugdelijke, worden 
door de verkoper gegarandeerd gedurende drie maanden na inbedrijfstelling van de 
betrokken onderdelen. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de machines meer 
dan 42 uur per week in gebruik zijn. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke 
verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid, en elke andere verplichting van verkoper 
tegenover koper. De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstellen of gratis 
leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen, invoerrechten, 
omzetbelasting, noch kosten van arbeidsloon. Al deze komen dus voor rekening van koper. 
Het elektrische gedeelte van de overgedragen machines wordt niet gegarandeerd. Mocht 
de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of verandering zonder de 
voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten 
of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervallen onmiddellijk de garantie-
verplichtingen van de verkoper. Koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van 
het feit dat verkoper zijn garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen. 
Aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende door ons 
geleverde goederen is beperkt tot kosteloze reparatie of aanpassing van de goederen 
of, indien daartoe aanleiding is, kosteloze herlevering van gelijke goederen. In alle 
overige gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de door ons in rekening gebrachte 
factuurprijs. Alleen schade aan de goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. 
Vergoeding van indirecte schade is altijd uitgesloten.

b. Koper vrijwaart ons voor alle aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen 
rusten met betrekking tot door ons geleverde goederen of door ons geleverde diensten,  
behoudens in geval van opzet of grove schuld van verkoper.

c. Onze garantieplicht vervalt als koper niet aan zijn betalingsvoorwaarden heeft voldaan.
d. Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstand of 

vertraging in zijn bedrijf als gevolg van enig gebrek aan het geleverde, of te late levering, 
noch zullen wij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade welke derden tengevolge 
van enig door ons aan koper geleverd goed mocht lijden, behoudens in geval van opzet of 
grove schuld van verkoper.

e. Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld onzerzijds is onze aansprakelijkheid nimmer 
verdergaand dan de hoogte van het factuurbedrag. Wij dienen immer de gelegenheid te 
worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.

ARTIKEL 5 LEVERINGSTIJDEN
a. De leveringstijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De door ons aangegeven 

levertijden zijn, tenzij wij de goederen in voorraad hebben, afhankelijk van de door onze 
leveranciers gestelde levertijden. Indien partijen geen leveringstijd zijn overeengekomen 
dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal 1 maand om alsnog 
te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op de overschrijding van de leveringstijd.

b. Niet tijdige levering geeft de koper niet het recht de koop te annuleren of schadevergoeding 
te eisen, behoudens kopers wettelijke bevoegdheid tot ontbinding.

c. Bestellingen kunnen naar onze keuze ineens of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Bij 
gedeeltelijke levering is koper gehouden de daarop vetrekking hebbende facturen volgens 
de geldende betalingsvoorwaarden te voldoen.

ARTIKEL 6 BETALING
a. Elke overeenkomst tot koop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat 

koper op grond van door ons in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
b. Bij betaling binnen 8 dagen kunnen wij een nader te bepalen betalingskorting toestaan. 

Verder dient betaling zonder toepassing van enige korting en van enige verrekening 
plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor 
onmiddellijke betaling te vorderen. Indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum nog 
niet is geschied vervallen alle eventuele overeengekomen kortingen. Alsdan verkeert koper 
van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, 
dan wel ingebrekestelling vereist zal zijn. In zodanig geval is onze totale vordering, ook die 
betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar.

c. Alle door ons geleverde en verkochte goederen blijven volledig eigendom totdat de koper 
aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, en de koper is derhalve niet 
gerechtigd om deze tot zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. 

d. Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur het wettelijke rentepercentage conform 
art. 6:119a verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling is 
vereist.

e. Alle kosten van invordering vanwege wanbetaling, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bij 
het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, 
zulks zonder een maximum en met een minimum van € 40,00. Uit het enkele feit, dat wij ons 
verzekeren van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de 
gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval 
in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is 
deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een 
faillissementsaanvrage verschuldigd.

f. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper niet nakomt, in staat 
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt, overgaat tot liquidatie 
van zijn zaken, of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, 
hebben wij het recht de koopovereenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, als 
ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om 
de overgedragen doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd onze 
andere rechten uit hoofde van de overeenkomst.

g. Verkoper reikt de factuur voor geleverde goederen en/of diensten uit in digitale vorm in een 
formaat naar keuze van de verkoper. 

ARTIKEL 7 RECLAMES
a. Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk 

binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden 
gemaakt.

b. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Wij nemen slechts 
goederen terug indien daarover tevoren overleg met ons is gepleegd en wij dan schriftelijke 
toestemming tot terugzenden hebben verleend.

c. Toestemming tot het retourneren moet door ons schriftelijk gegeven zijn. Indien ons 
zonder voorafgaande toestemming toch goederen ter creditering of ter vervanging worden 
toegezonden, zullen wij deze na aankomst ongefrankeerd aan de afzender retourneren.

d. Verzending van retourgoederen dient altijd franco te geschieden, en kan slechts 
plaatsvinden indien de te retourneren goederen volkomen nieuw en nog in onbeschadigde 
originele verpakking zijn en op het moment van terugzending nog in ons artikelpakket 
voorkomen. Niet standaardartikelen kunnen nooit worden geretourneerd.

ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN
a. In gevallen waarin op sommige punten door ons van deze verkoopvoorwaarden werd 

afgeweken, blijven de overige gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
ARTIKEL 9 GESCHILLEN
a. Op alle geschillen betreffende verkoopovereenkomsten en/of derzelver uitvoering is het  

Nederlands recht toepasselijk.
ARTIKEL 10 SLOTBEPALING
a. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met 

bepalingen vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstanties, 
dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van zodanige 
bepaling.
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