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 Artikel 1: Offertes en orderbevestiging 

1.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend en hebben een 
geldigheidsduur van één maand vanaf de datum 
van de offerte. 

1.2 Algemene inkoopvoorwaarden van afnemers zijn 
slechts dan van toepassing, indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. 

1.3 Overeenkomsten door bemiddeling van onze 
vertegenwoordigers/agenten tot stand gebracht, 
binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk 
zijn bevestigd, dan wel nadat wij tot levering 
zijn overgegaan. 

1.4 Door ons in onze prospectus en ander drukwerk 
verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, 
gewichten, zijn niet bindend. 

 

 Artikel 2: Levertijd 

2.1 De door ons opgegeven levertijd zal door ons zo 
goed mogelijk worden aangehouden, maar is 
steeds approximatief en niet bindend. 

2.2 Overschrijding van de levertijd geeft aan de 
afnemer geen enkel ander recht om alsnog bij 
aangetekende brief een redelijk uiterste termijn 
te stellen en bij overschrijding daarvan zijn 
orders zonder enig ander rechtsgevolg als 
vervallen te beschouwen. 

 

 Artikel 3: Aflevering en transportrisico 

3.1 Plaats van aflevering is het magazijn van 
verkoper. Tijdstip van aflevering is het moment, 
waarop de goederen het magazijn verlaten, dan 
wel ter beschikking van koper gesteld en tevens 
ter verzending gereed ligt. 

3.2 Bij aflevering gaan alle risico's op koper over. 
Dit geldt ook t.a.v. het transportrisico, zelfs 
indien verkoper dit door verzekering heeft 
gedekt. Op verzoek en voor rekening van de 
afnemer zal verkoper de zending verzekeren 
tegen diefstal, transport -, vuur - en 
waterschade en overige verzekerbare risico's. 

3.3 Het transport geschiedt vanaf een netto 
factuurbedrag van € 500,- franco huis binnen 
Nederland. Voor verzendingen naar het 
buitenland hanteren wij een netto 

 Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Alle door ons aan afnemer geleverde artikelen 
blijven ons onvervreemdbaar eigendom, tot het 
moment waarop al hetgeen afnemer aan ons 
verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten 
door afnemer volledig aan ons is betaald. 

5.2 Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke 
wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, 
alvorens betaling daarvan volledig heeft 
plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte 
zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. 
Komt afnemer deze verplichting niet na, dan is de 
koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar. 

5.3 Afnemer is verplicht de inhoud van deze 
eigendomsvoorbehoudsbepaling terstond ter 
kennis te brengen van degene aan wie door hem, 
door ons geleverde artikelen, al dan niet tot 
zekerheid in stil pand worden gegeven. 

5.4 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in 
voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden 
waar onze goederen zich bevinden, teneinde onze 
eigendomsrechten uit te oefenen. 

 

 Artikel 6: Reclames 

6.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of 
zo spoedig mogelijk daarna te onderzoeken, 
Daarbij dient afnemer in het bijzonder na te gaan, 
of het geleverde aan de overeenkomst 
beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn 
geleverd - of de afgeleverde zaken voor wat 
betreft kwantiteit overeenstemmen - of de 
afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, 
of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld 
mogen worden voor normaal gebruik en/of 
handelsdoeleinden. 

6.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door 
afnemer binnen 7 dagen schriftelijk aan ons te 
worden gemeld. 

6.3 Niet zichtbare gebreken dienen door afnemer 
binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 
binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan ons 
te worden gemeld. 

6.4 De artikelen waarop de klachten betrekking 
hebben, moeten ter bezichtiging voor ons 
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factuurbedrag van € 1500,- voor leveringen 
franco huis. Bij bestellingen onder het netto 
factuurbedrag rekenen wij € 7,50 orderkosten 
excl. BTW. 

 

 Artikel 4: Prijs en betaling 

4.1 De prijzen gelden, voor zover niet anders is 
overeengekomen, in Nederlandse valuta 
exclusief B.T.W. - op basis van door ons 
gehanteerde minimum hoeveelheden - af 
magazijn, exclusief kosten van transport, 
exclusief kosten van verzekering. 

4.2 Betaling van onze facturen dient te geschieden 
binnen 8 dagen na ontvangst, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen, in de valuta waarin door ons is 
gefactureerd. 

4.3 Het is niet toegestaan betaling achter te houden 
of te verrekenen met eventuele tegen- 
aanspraken van de afnemer. 

4.4 Zodra afnemer met de betaling van een 
opeisbare vordering meer dan een week te laat 
is, zodra tegen een wissel wordt geprotesteerd 
of een cheque niet gehonoreerd, worden alle 
vorderingen op afnemer, uit welke hoofde ook 
ontstaan, opeisbaar. 

4.5 In geval van te late betaling zal afnemer, 
onverminderd alle rechten van verkoper, een 
rente verschuldigd zijn van tenminste 1% per 
maand, berekend over het niet betaalde bedrag. 

4.6 Indien afnemer, ondanks opeisbaarheid der 
vordering en aanmaning door verkoper tot 
betaling, niet binnen een bij de aanmaning 
gestelde termijn betaalt, is verkoper gerechtigd 
- onverminderd zijn overige rechten en zonder 
enige nadere verplichtingen zijnerzijds - de 
overeenkomst te annuleren. Ook zonder 
annulering is verkoper gerechtigd de teruggave 
der goederen te eisen. 

4.7 Verkoper heeft genoemde rechten eveneens 
ingeval hij ernstig aan de solvabiliteit van de 
afnemer twijfelt en/of de 
kredietverzekeringsmaatschappij geen dekking 
verleent. 

4.8 Betalingen worden geacht te zijn verricht ter 
voldoening in de eerste plaats van eventueel 
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van 
de oudste niet voldane schuld. 

4.9 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement 
of surséance van betaling van afnemer zullen de 
verplichtingen van de afnemer onmiddellijk 
opeisbaar zijn. 

4.10 Indien afnemer in gebreke of in verzuim is met 
de nakoming van een of meer van zijn 
verplichtingen dan komen alle redelijke kosten 
met verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van afnemer, welke kosten 
worden berekend conform vigerend 
advocatentarief. 

 

beschikbaar blijven in de toestand waarin deze 
zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken 
werden geconstateerd en mogen niet worden 
doorverkocht, tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk 
schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

6.5 Indien afnemer de klachten terecht heeft geuit, 
hebben wij de keuze het afgekeurde artikel voor 
onze rekening te vervangen, hetzij afnemer te 
crediteren voor een bedrag gelijk aan de door 
afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde 
artikel. Gevolgschade wordt door ons niet 
vergoed. 

 

 Artikel 7: Garantie 

7.1 Verkoper geeft geen garantie, doch verplicht zich 
de fabrieksgarantie te ondersteunen. 

 

 Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Wij hebben met assuradeuren 
verzekeringsovereenkomsten gesloten ter zake 
van wettelijke aansprakelijkheid en 
productaansprakelijkheid. Wij hebben in die 
verzekeringen de risico's gesteld die normaliter 
kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met 
ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet 
van de verplichting zichzelf ook adequaat en op 
dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder 
voor schade die het gevolg is of kan zijn van door 
ons geleverde artikelen en/of diensten. 

8.2 Iedere verdere aansprakelijkheid hetzij voor 
directe hetzij voor indirecte schade, kosten en 
rente, voor zover niet gedekt door onze 
assuradeuren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

 Artikel 9: Industrieel eigendom 

9.1 Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, 
afbeeldingen en overzichten in catalogi en 
prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Het is afnemer niet toegestaan om zonder onze 
uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te 
kopiëren of aan derden ter inzage te geven. 

 

 Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter 

10.1 Op onze koopovereenkomsten is bij uitsluiting 
Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen die naar aanleiding van een 
overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, 
zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde rechter , tenzij de kantonrechter 
bevoegd is. 
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