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 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op verkopen voor zover deze anders op grond van de Wet Oneerlijke 

Handelspraktijken 1977 nietig zouden zijn. De wettelijke consumentenrechten zijn volledig gegarandeerd. 

1. ALGEMEEN
1.1 Behoudens de voornoemde verklaring en de bepalingen omschreven 

in artikel 1.2 zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op alle 

overeenkomsten gesloten door de voornoemde vennootschap (hierna te noemen: 

de “Verkoper”) voor de levering of verkoop van de goederen of diensten aan 

ommezijde of in correspondentie, een offerte of een overeenkomst met verwijzing 

naar deze Algemene Voorwaarden nader gespecificeerd (hierna respectievelijk 

te noemen: de “Goederen” en de “Diensten”) aan de voornoemde koper (hierna 

te noemen: de “Koper”). Een order geplaatst bij de Verkoper of de acceptatie van 

een offerte afgegeven door de Verkoper wordt geacht een overeenkomst in het 

leven te roepen die gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Als de Verkoper en de Koper een afzonderlijke licentie voor 

computersoftware of -gegevens aangaan voor het in licentie geven daarvan 

aan de Koper door de Verkoper dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden 

de voorwaarden van een dergelijke licentie van toepassing op deze software en 

gegevens. In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden 

en de licentie zullen de voorwaarden van de licentie prevaleren. Behoudens deze 

beperking zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de levering van 

alle Goederen en Diensten aan de Koper door de Verkoper.

2.  ANDERE GEDRUKTE OF STANDAARD VOORWAARDEN
Het wordt overeengekomen dat uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn op overeenkomsten gesloten door de Verkoper en de Koper 

en documenten afkomstig van de Koper vervattende geprinte of standaard 

voorwaarden zijn en worden verzonden door de Koper en ontvangen door de 

Verkoper met dien verstande dat deze standaard op de documenten van de Koper 

zijn afgedrukt maar geen enkel rechtsgevolg zullen hebben en de Koper doet 

afstand van alle rechten die de Koper mogelijkerwijs krachtens deze voorwaarden 

toekomen.

3.  EERDERE VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN
Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle andere voorwaarden 

die mogelijkerwijs eerder door de Verkoper aan de Koper zijn medegedeeld. 

Aanvullingen op en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zullen niet 

ingevoerd worden en niet van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

overeengekomen door de Verkoper en de Koper. 

4.  LICENTIES OF VERGUNNINGEN
Als een uitvoer- of invoerlicentie, een deviezencontrole of vergelijkbare 

autorisatie is vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan zal de partij die 

verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de licentie of autorisatie zorgvuldig 

handelen zodat deze tijdig wordt verkregen. Als na afloop van drie maanden na 

het sluiten van de overeenkomst de vereiste licentie of autorisatie niet verkregen 

is dan zal ieder der partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst als niet gesloten 

te beschouwen, op voorwaarde dat deze partij de andere partij onverwijld hier 

schriftelijk van op de hoogte brengt. 

5.  BESCHRIJVING
5.1 Alle Goederen worden geleverd afhankelijk van de redelijke 

beschikbaarheid van materialen en onderdelen aan de Verkoper. De Verkoper 

behoudt zich het recht voor om, waar nodig, geschikte, alternatieve materialen en 

onderdelen te gebruiken. 

5.2 Alle ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, gewichten, afmetingen, 

specificaties, brochures, catalogi, prijslijsten, en alle reclameboodschappen zijn bij 

benadering en slechts voor identificatiedoeleinden en zijn slechts bedoeld om een 

algemeen idee van de daarin beschreven goederen en diensten te geven en zullen 

geen onderdeel uitmaken van enige overeenkomst of aanleiding geven tot een 

onafhankelijke dan wel zakelijke aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Alle 

prijzen/kortingen hierin uiteengezet zijn zonder voorafgaande kennisgeving van 

tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen en intrekkingen.

5.3 Alle auteurs- en eigendomsrechten met betrekking tot 

ontwerpen, tekeningen, specificaties, brochures, catalogi, prijslijsten, 

advertentieboodschappen en computersoftware berusten en zullen berusten bij 

de Verkoper en dienen niet, direct dan wel indirect, gekopieerd, gereproduceerd 

dan wel openbaar gemaakt te worden aan een derde zonder de voorafgaande 

toestemming van de Verkoper. 

5.4 De bepalingen van artikel 5 zijn van toepassing op alle informatie en 

gegevens verschaft aan de Koper door de Verkoper, hetzij in gedrukte dan wel in 

machine-leesbare vorm.  

6.  KEUZE VAN GOEDEREN EN SOFTWARELICENTIE 
6.1 Om de Koper bij te staan in zijn selectie van de goederen die het beste 

aan zijn eisen voldoen neemt de Verkoper relevante informatie op in zijn brochures 

en catalogi en, waar beschikbaar, op computerdiskettes.

6.2 De Koper:-

6.2.1 erkent dat het selecteren van goederen vereist dat de Koper gebruikt 

maakt van zijn eigen vakkundigheid en oordeelskracht voor wat betreft welke 

goederen van de Verkoper voldoen aan de eisen van de Koper; 

6.2.2 garandeert dat hij beschikt over deze vakkundigheid en oordeelskracht 

en zich verplicht tot het te allen tijde uitoefenen daarvan bij het selecteren van 

goederen

6.2.3 komt overeen dat hij verantwoordelijk is voor het zekerstellen dat 

geselecteerde goederen geschikt zijn voor het doel van de Koper; en 

6.2.4 komt overeen dat de Verkoper niet verantwoordelijk zal zijn voor een 

selectie gemaakt door de Koper en geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte 

van de Koper zal hebben voor verlies, schade, kosten of onkosten dientengevolge 

gemaakt door de Koper. 

6.3 Software of gegevens (inclusief upgrades daarvan) (hierna te 

noemen: de “Software”) verschaft aan de Koper door de Verkoper krachtens de 

overeenkomst in een machine-leesbare vorm worden hierbij op een niet exclusieve 

basis op grond van de navolgende voorwaarden in licentie aan de Koper 

verleend:-

6.3.1 de licentie van de Koper omvat het gebruik van de Software met het 

doel te selecteren welke goederen van de Verkoper het beste aan de eisen van de 

Koper voldoen en voor geen enkel ander doel; en  

6.3.2 de Koper zal de Software niet kopiëren, reproduceren, vertalen, 

aanpassen, wijzigen dan wel modificeren of de Software of een deel daarvan aan 

een derde  openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring 

van de Verkoper; 

6.3.3 de Koper zal er zorg voor dragen dat zijn werknemers, agenten en 

andere partijen die gebruik van de Software maken op de hoogte gesteld worden 

van de bepalingen van dit artikel 6 voordat een dergelijke werknemer, agent of 
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partij hier daadwerkelijk gebruik van maakt;

6.3.4 de Koper zal de huidige versie van de Software vervangen door alle 

upgrades van tijd tot tijd door de Verkoper geleverd;

6.3.5 tijdens en na afloop of beëindiging van de overeenkomst zal de Koper 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper geen inbreuk 

maken en geen inbreuk toestaan op het auteursrecht van de Verkoper dan wel een 

handelsmerk, handelsnaam of commerciële  aanduiding, gebruiken of aannemen 

dat een handelsmerk, een handelsnaam of een commerciële aanduiding in 

gebruik door de Verkoper omvat, daarop gelijkt dan wel geheel dan wel 

gedeeltelijk daarmee verward kan worden;

6.3.6 de Koper kan de Software en de gegevens daarin en de rechten 

daartoe niet overdragen of in sub-licentie geven;

6.3.7 de Verkoper zal iedere redelijke inspanning leveren om fouten in de 

Software te corrigeren maar zal niet verplicht tot ondersteuning of onderhoud van 

de Software zijn ten opzichte van de Koper; 

6.3.8 de Verkoper kan de licentie op enig moment schriftelijk aan de Koper 

opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 7 dagen; 

6.3.9 bij opzegging van de licentie zal de Koper het gebruik van de 

Software staken en alle kopieën daarvan aan de Verkoper retourneren.

6.4 De Koper erkent dat:-

6.4.1 de Verkoper zich niet bezighoudt met het ontwikkelen van software en 

dat de ontwikkeling van de Software voor gebruik door klanten en distributeurs 

een aanvulling vormt op de zakelijke kernactiviteiten van de Verkoper; en

6.4.2 software in het algemeen niet vrij van fouten is en dat het bestaan van 

fouten in de Software geen inbreuk op de licentie zal vormen; en

6.4.3 de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten gebruikt 

of belichaamd in dan wel in verband met de Software (inclusief de wijze 

waarop deze zich voordoen dan wel blijken en alle informatie, documentatie en 

handboeken die daarmee verband houden) zijn het uitsluitend eigendom van de 

Verkoper.

7.  PRIJS, OFFERTE, VERPAKKING EN VERVOER
7.1 De prijs van de Goederen of Diensten (hierna te noemen: de “Prijs”) 

zal de door de Verkoper geoffreerde prijs betreffen of, als er geen prijs geoffreerd 

is, de huidige catalogusprijs van de Verkoper op de datum van acceptatie van de 

order. Alle geoffreerde prijzen zijn geldig voor de periode vermeld in de offerte of, 

als geen periode vermeld wordt, 30 dagen of eerdere acceptatie door de Koper 

waarna deze door de Verkoper gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande 

kennisgeving aan de Koper.  

7.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om op enig moment 

voorafgaand aan de levering door kennis aan de Koper te geven de Prijs van 

de Goederen te verhogen ter weerspiegeling van een kostenverhoging voor de 

Verkoper die het gevolg is van een oorzaak waarop de Verkoper geen controle 

heeft (inclusief, maar niet beperkt tot, buitenlandse valuta fluctuaties, valutaregels, 

wijziging in belastingen) dan wel ter weerspiegeling van een wijziging in de 

leveringsdata, hoeveelheden en specificaties voor de Goederen verzocht door 

de Koper dan wel een vertraging veroorzaakt door instructies van de Koper of de 

nalatigheid van de Koper om adequate informatie of instructies te verschaffen.

7.3  Een offerte gepresenteerd door de Verkoper kan voor de acceptatie 

op ieder moment ingetrokken worden. Als acceptatie niet plaatsvindt binnen 60 

dagen na de relevante datum wordt de offerte geacht ingetrokken te zijn. 

7.4  Tenzij anders overeengekomen zal in aanvulling op de Prijs verpakking 

in rekening gebracht worden en verpakkingsdozen en -materialen kunnen niet 

geretourneerd worden. De Goederen zullen adequaat verpakt worden om 

normale leverings- /verzendingscondities te weerstaan. Tropische of speciale 

verpakking zal slechts geleverd worden op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek en zal 

naast de Prijs in rekening gebracht worden.

7.5  Tenzij anders overeengekomen zijn alle opgegeven Prijzen af fabriek 

en waar de Verkoper toestemt om de Goederen te leveren op een locatie anders 

dan het bedrijfsterrein van de Verkoper:-

7.5.1 Goederen voor de binnenlandse markt: transportkosten zijn voor de 

Verkoper.

7.5.2 Goederen voor uitvoermarkten: transportkosten zullen in rekening 

gebracht worden op basis van de specifieke voorwaarden vervat in de 

overeenkomst dal wel de courante tarieven van de Verkoper op het moment van 

verzending.

7.6  De Prijs is exclusief btw.  

8.  VERZENDING EN LEVERING
8.1  Een tijd en datum geoffreerd door de Verkoper voor de levering van 

de Goederen of de uitvoering van de Diensten wordt gegeven en is bedoeld 

als een inschatting en is afhankelijk van de voorraad of beschikbaarheid van 

arbeid. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade 

veroorzaakt door het onvermogen om binnen een dergelijke termijn te leveren of 

uit te voeren.  

8.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de Verkoper gerechtigd te 

leveren op termijn of in deelleveringen. Iedere termijn zal vormgegeven worden 

als een afzonderlijke overeenkomst waarop alle bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden (met de noodzakelijke aanpassingen) van toepassing zijn.   

8.3 De Koper zal de Goederen direct op de leveringsdatum of 

leveringsdata dan wel met de tussenpozen vermeld in de overeenkomst in 

ontvangst nemen dan wel zo spoedig mogelijk nadat de Verkoper bericht heeft 

gegeven dat de Goederen gereed zijn voor levering. Als de Koper, om welke 

reden dan ook, nalaat een levering af te gelasten of instructies voor de levering 

te geven of op de vervaldatum de Goederen in ontvangst te nemen dan wel 

anderszins een vertraging in de levering veroorzaakt dan wel verzoekt dan zal de 

Verkoper, onverminderd de andere rechten van de Verkoper hieronder, gerechtigd 

zijn om de Goederen op te slaan of opslag te regelen en als de Verkoper dit 

doet:-

8.3.1 zal hij de Koper overeenkomstig informeren, en

8.3.2 zal de Koper het redelijke bedrag (inclusief verzekering) voor 

dergelijke opslag betalen dan wel vergoeden vanaf de vervaldag of de datum 

van de voornoemde berichtgeving tot het moment van levering aan de Koper. 

9.  EIGENDOMSOVERDRACHT
9.1  Niettegenstaande de bepalingen van artikel 10 voor wat betreft 

de overgang van het risico zullen de Goederen het uitsluitende en absolute 

eigendom van de Verkoper blijven tot de Koper de volledige Prijs en andere 

bedragen betaalbaar aan de Verkoper door de Koper, hetzij op grond van 

deze overeenkomst dan wel anderszins (inclusief rente daarover), volledig heeft 

voldaan. Niettegenstaande een dergelijk retentierecht zal de Verkoper gerechtigd 

zijn de noodzakelijk geachte actie te nemen voor wat betreft de Prijs zo spoedig 

als het bedrag vervalt.  

9.2  De Koper erkent dat het slechts houder van de Goederen is en in een 

fiduciaire hoedanigheid voor de Verkoper totdat de volledige Prijs en andere 

bedragen betaalbaar aan de Verkoper door de Koper, hetzij op grond van deze 

overeenkomst dan wel anderszins (inclusief rente daarover). Tot dat moment zal de 

Koper de Goederen gescheiden van andere goederen (inclusief die van hemzelf) 

opslaan in zijn bedrijfsgebouw en op een wijze die deze Goederen eenvoudig 

te identificeren maakt als aan de Verkoper toebehorend en zal deze Goederen 
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niet wijzigen of modificeren dan wel aan deze Goederen iets toevoegen of een 

markering of identificatie daarop te plaatsen en zal deze immer in een goede 

conditie houden.

9.3  Als de betaling voor de Goederen geleverd onder deze of een andere 

overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over de vervaldatum is dan kan de 

Verkoper (onverminderd zijn andere rechten) opnieuw bezit van de Goederen 

nemen en/of deze verkopen waar op grond van deze Algemene Voorwaarde 

het eigendom van voorbehouden is en de Koper zal, op eerste verzoek van de 

Verkoper, de Verkoper in de gelegenheid stellen om tijdens normale kantooruren 

zijn bedrijfsgebouw te betreden met het doel om dergelijke Goederen opnieuw in 

bezit te nemen. 

9.4  Niettegenstaande een andersluidende overeenkomst voor wat 

betreft de betalingsvoorwaarden zal de totaal in rekening gebrachte Prijs 

direct betaalbaar en opeisbaar zijn en de Verkoper zal gerechtigd zijn deze 

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen (onverminderd zijn andere 

rechten) wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet:-

9.4.1 Als de Koper een faillissementshandeling uitvoert dan wel een 

faillissementsaanvraag ingediend wordt ten nadele van de Koper;

9.4.2 Als de Koper zijn onderneming staakt dan wel dreigt te staken;

9.4.3 Als de Koper onderhandelingen start omtrent een overeenkomst of 

akkoord met zijn schudeisers;

9.4.4 Als de Koper een besloten vennootschap is, ingeval een aanvraag 

voor een beheerbevel wordt ingediend of een voorstel wordt ingediend om de 

Koper te liquideren of wanneer een curator benoemd wordt voor zijn activa of 

onderneming;

9.4.5 Als een beslag of tenuitvoerlegging gelegd wordt onder de Koper. 

In geval van een dergelijke beëindiging zal de Verkoper gerechtigd zijn tot 

hernieuwde inbezitneming en wederverkoop als bedoeld in artikel 9.3 hierboven. 

10.  OVERGANG VAN RISICO
10.1 Goederen voor binnenlandse markt: in geval de Verkoper de 

Goederen vervoert dan wel zorg draagt voor het vervoer gaat het risico bij 

levering van de vervoerder over op de Koper. In alle andere gevallen zal het risico 

overgaan op het moment van afhalen bij het bedrijfsgebouw van de Verkoper. 

10.2 Goederen voor uitvoermarkt: in geval van een verkoop op basis van 

FOT of FOB gaat het risico over wanneer de Goederen in de vrachtwagen zijn 

geladen dan wel effectief het gangboord van het schip in de overeengekomen 

haven zijn gepasseerd.   

11.  VERLIES OF SCHADE TIJDENS VERVOER
Als de Verkoper de Goederen vervoert dan wel zorg draagt voor het vervoer zal 

de Verkoper in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan de 

Goederen veroorzaakt tijdens transport, tenzij aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan:

11.1 Ingeval van verlies van Goederen van een consignatiezending of 

ingeval van schade aan de Goederen dient de Verkoper binnen 3 dagen na 

levering schriftelijk op de hoogte gesteld te worden;

11.2 Ingeval van uitblijvende levering van de volledige consignatiezending 

van de Goederen dient de Verkoper binnen 21 dagen na de factuurdatum op de 

hoogte gesteld te worden.

12.  BETALING
12.1 Binnenlandse markt: tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de 

volledige Prijs betaalbaar op het moment van levering van de Goederen.

12.2 Uitvoermarkten: tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de Prijs 

betaalbaar op het moment van indiening van de factuur samen met de daartoe 

behorende eigendoms- en verzenddocumenten.

12.3 Het moment van betaling is in alle gevallen van essentieel belang. 

12.4 De Koper zal in geen geval of om welke reden dan ook gerechtigd 

zijn om een bedrag van de Prijs af te trekken of achter te houden op grond van 

verrekening. 

12.5 Als de betaling betaalbaar is in EUR dan kan de betaling ter 

uitsluitende beoordeling van de Verkoper in een vreemde valuta geaccepteerd 

worden, mits de betaling uitgevoerd wordt tegen de wisselkoers die op de 

betaaldatum van toepassing is en de Koper voorts de kosten vergoedt die de 

Verkoper maakt in verband met het omwisselen van de valuta in EUR. 

12.6 De Verkoper zal gerechtigd zijn om een debetrentevoet van 6% per 

jaar in rekening te brengen over alle uitstaande bedragen, welke rente van dag tot 

dag aan zal groeien van de dag waarop de betaling vervalt tot de dag waarop 

de betaling plaatsvindt, al dan niet voor of na een vonnis. 

13.  MONSTERS
13.1 Monsters worden verzonden en gecontroleerd uitsluitend met het doel 

om de Koper in staat te stellen om de kwaliteit van de lading te beoordelen en zal 

niet iedere verkoop tot representatieve verkoop maken. 

13.2 Alle monsters blijven het eigendom van de Verkoper en zullen op 

verzoek aan de Verkoper geretourneerd worden. 

14. GEREEDSCHAPPEN, MATRIJZEN, ENZ. 
Alle gereedschappen, patronen en andere apparatuur gebruikt in het fabriceren 

van de Goederen van de Verkoper blijven het eigendom van de Verkoper, 

tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De Koper zal derden 

niet toestaan om dergelijke apparatuur te gebruiken en zal nimmer technische, 

dimensionale of ontwerp details dan wel andere informatie met betrekking tot 

dergelijke apparatuur aan een derde openbaar maken.

15. MATERIAAL EN ONDERDELEN VAN DE KOPER
15.1  Het materiaal van de Koper zal zonder kosten voor de Verkoper bij de 

fabriek van de Verkoper afgeleverd worden. Alle verwijderde materialen worden 

het eigendom van de Verkoper en zijn opgenomen in de kostenraming van de 

Verkoper. 

15.2  De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor de waarde van materialen 

of eindproducten toegezonden voor montage of andere doeleinden dan wel 

voor wat voor verlies of schade dan ook en hoe dan ook veroorzaakt dan wel 

het resultaat van nalatige uitvoering of uitblijvende uitvoering van het machinaal 

bewerken, snijden, monteren dan wel andere activiteiten nader gespecificeerd in 

de overeenkomst.  

15.3  De materialen en onderdelen van de Koper toegezonden voor 

montage zullen in ieder aspect geschikt zijn voor het machinaal bewerken, 

snijden dan wel monteren als nader gespecificeerd in de overeenkomst en de 

Verkoper zal niet verplicht zijn om deze geschiktheid te controleren. De Koper zal 

de Verkoper voor uitgevoerde werkzaamheden betalen als ook gevolgschade 

aan machines en gereedschappen van de Verkoper vergoeden voor zover deze 

direct dan wel indirect het gevolg is van enige ongeschiktheid van de voornoemde 

materialen en onderdelen van de Koper. 

16.  RETENTIERECHT
16.1  Naast een retentierecht waartoe de Verkoper anderszins gerechtigd 

mocht zijn zal in geval van het faillissement van de Koper dan wel ingeval 

van nalatigheid van de Koper in het betalen van de Prijs en andere bedragen 
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verschuldigd krachtens welke overeenkomst met de Verkoper dan ook  (inclusief 

overeenkomsten die krachtens artikel 8.2 als separate overeenkomsten worden 

beschouwd) de Verkoper gerechtigd zijn tot een algemeen retentierecht op alle 

goederen van de Koper die in het bezit van de Verkoper zijn voor de vervallen en 

onbetaald gebleven bedragen krachtens welke overeenkomst tussen de Verkoper 

en de Koper dan ook en voor de redelijke kosten verbonden met het opslaan, 

behandelen en verzekeren van deze goederen tijdens het uitoefenen van dit 

retentierecht, welke kosten van dag tot dag zullen aangroeien. 

16.2  De Verkoper kan op ieder moment mededelen dat alle vervallen 

bedragen betaalbaar aan de Verkoper op grond van welke titel dan ook niet 

later dan zeven dagen na de datum van de mededeling betaald moeten worden. 

Een mededeling van de Verkoper gedaan in overeenstemming met dit artikel zal 

schriftelijk plaatsvinden en het betaalbare bedrag en de betaaldatum aangeven 

en zal per aangetekende post naar de statutaire zetel van de Koper gezonden 

worden. Als de betaalbare bedragen niet binnen de genoemde datum betaald 

worden dan zal de Verkoper gerechtigd zijn om de goederen, of enig onderdeel 

daarvan, te verkopen ter genoegdoening van alle bedragen betaalbaar aan de 

Verkoper en de onkosten van de verkoop. 

17.  SPECIFICATIES EN ONTWERPEN VAN DE KOPER
17.1  Als machines of onderdelen van machines geleverd worden op basis 

van specificaties en ontwerpen van de Koper dan zal de Koper de Verkoper 

volledig vrijwaren tegen verlies, schade, kosten en onkosten toegekend aan dan 

wel gemaakt door de Verkoper in verband met dan wel betaald of toegezegd te 

betalen door de Verkoper ter voldoening van een ingediende vordering of een 

procedure aanhangig gemaakt tegen de Verkoper  door een partij die inbreuk 

op octrooirechten, auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerken en andere 

industriële of intellectuele eigendomsrechten claimt ten gevolge van het gebruik 

door de Verkoper van de specificaties of ontwerpen van de Koper. 

17.2  De Koper garandeert dat een ontwerp of specificatie geleverd of 

gegeven aan de Verkoper niet van dusdanige aard zal zijn dat de Verkoper 

daardoor inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of 

ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht bij het uitvoeren van de order van 

de Koper. 

17.3  De Koper garandeert dat een ontwerp of specificatie geleverd of 

gegeven aan de Verkoper in ieder aspect compleet (inclusief maar niet beperkt 

tot alle noodzakelijke technische informatie) zal zijn afdoende om de Verkoper 

in staat te stellen om contractproducten te fabriceren die aan alle van toepassing 

zijnde eisen op het gebied van prestatie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, 

conformiteit en etikettering van de Koper dan wel van de klant van de Koper 

dan wel krachtens de wet voldoen en de Koper zal de Verkoper in ieder aspect 

volledig vrijwaren tegen verlies, schade, kosten en onkosten gemaakt door de 

Verkoper en voortkomend uit een incompleetheid in de specificatie of het ontwerp 

van de Koper. 

18.  OMVANG EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

(GEBREKKIGE GOEDEREN)
18.1  Afhankelijk van de bepalingen van dit artikel garandeert de Verkoper 

alle door hem gefabriceerde goederen van enig gebrek dat naar genoegdoening 

van de Verkoper aantoonbaar veroorzaakt wordt door gebrekkige materialen 

of gebrekkig vakmanschap en dat zich binnen 12 maanden na de datum van 

verzending voordoet.

18.2  Als een dergelijk gebrek zich in deze periode voordoet dan zal de 

aansprakelijkheid van de Verkoper slechts het repareren of, naar eigen oordeel 

van de Verkoper, het gratis vervangen van het gebrekkige product of onderdeel 

omvatten, op voorwaarde dat de Verkoper onder geen beding voor een dergelijk 

gebrek aansprakelijk zal zijn als:-

18.2.1 de goederen onderhevig zijn geweest aan ongeschikte opvang, 

behandeling of bewerking voor gebruik of abnormaal gebruik of gebruik onder 

abnormale omstandigheden dan wel buiten de hoedanigheid waarvoor deze 

door de Verkoper gewaardeerd en aanbevolen worden; of

18.2.2 het gebrek veroorzaakt wordt dan wel aan bijgedragen wordt door 

blootstelling aan directe weersomstandigheden (al dan niet voor of na installatie) 

of werking in abnormale atmosferische omstandigheden dan wel door gebrekkig 

onderhoud aan de installatie of reparatie van de Goederen uitgevoerd door een 

persoon anders dan een geautoriseerd vertegenwoordiger van de Verkoper; of

18.2.3 de Koper nalaat om zo spoedig mogelijk nadat het gebrek bekend is 

geworden dit gebrek schriftelijk aan de Verkoper mede te delen met verwijzing 

naar, waar van toepassing, het serienummer en de aankoopdatum.

18.3 De voornoemde garantie van de Verkoper zal onderhevig zijn aan de 

navolgende voorwaarden:

18.3.1 Als het ontwerp van de goederen van de soort in kwestie gewijzigd is 

sinds de Goederen verstuurd zijn dan kan de Verkoper naar eigen keus goederen 

van het nieuwe ontwerp leveren;

18.3.2 Reparatie of inspectie van de gebrekkige Goederen of onderdelen zal 

uitgevoerd worden in de bedrijfsgebouwen van de Verkoper en de Koper zal op 

eigen kosten en risico de Goederen adequaat verpakken en retourneren aan de 

Verkoper; 

18.3.3 De beslissing van de Verkoper is onherroepelijk voor wat betreft een 

gebrek toegerekend kan worden aan gebrekkig vakmanschap of gebrekkig 

materiaal;

18.3.4  Als de Goederen volgens de Verkoper naar tevredenheid functioneren 

of, als deze gebrekkig zijn, slechts gebrekkig zijn ten gevolge van omstandigheden 

waarvoor de Verkoper niet aansprakelijk is, dan wel ten gevolge van redelijke 

slijtage zal de Koper de Verkoper een redelijke vergoeding betalen voor de 

inspectie van de Goederen door de Verkoper en alle kosten voor het retourneren 

van de Goederen aan de Koper. In dat geval zal de Verkoper een kostenraming 

voor de reparatie van de Goederen aan de Koper doen toekomen alvorens met 

enige reparatie van start te gaan;

18.3.5 De Verkoper zal in geen geval onder dit artikel aansprakelijk zijn voor 

Goederen die niet door de Verkoper gefabriceerd zijn alhoewel de Verkoper zich 

redelijkerwijs zal inspannen om op kosten van de Koper al dat te doen dat het 

voordeel van de rechten gelijk de rechten die de Verkoper heeft ten opzichte van 

de leverancier van deze Goederen zeker te stellen;

18.3.6 De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor kosten voor het strippen of 

opnieuw monteren van apparatuur waar de producten van de Verkoper mogelijk 

in gemonteerd zijn.

18.4  Behoudens als expliciet voorzien in artikelen 18.1, 18.2 en 18.3, 

behalve voor zover de bepalingen omtrent de uitsluiting en beperking van 

aansprakelijkheid vervat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken 1977 van 

toepassing zijn, zal de Verkoper in geen geval aansprakelijk zijn ten opzichte van 

de Koper voor verlies, schade of verwonding van welke aard dan ook (hetgeen 

voor de zekerheid gevolgschade en -verlies omvat) geleden door de Koper of 

een derde  en op welke wijze dan ook veroorzaakt (inclusief veroorzaakt door 

een gebrek, tekortkoming of ongeschiktheid voor enig doel van de Goederen 

dan wel door een nalatigheid ten opzichte van het ontwerp of de fabricage van 

de goederen dan wel anderszins) en alle voorwaarden, garanties en andere 

bepalingen, impliciet, expliciet, wettelijk dan wel anderszins, hierbij uitgesloten 

worden.
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18.5 De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor verlies van welke 

aard dan ook (hetgeen voor de zekerheid gevolgschade en -verlies omvat) 

voortkomend uit beweringen, verklaringen, garanties, aanbevelingen of advies 

gemaakt of gegeven alvorens deze overeenkomst gesloten is. 

18.6   In artikelen 18.4 en 18.5 omvat de uitdrukking 

“gevolgschade” eveneens verlies van winst, bedrijfsinkomen, gebruik en verlies 

van goodwill door de Koper dan wel door een derde. 

18.7   De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor bijzondere, 

incidentele of gevolgschade voortkomend uit of verband houdend met een order, 

inclusief beëindiging, weigering, herroeping dan wel acceptatie van de gehele of 

gedeeltelijke order. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper de 

verkoopprijs van deze order overschrijden. 

19. VERZUIM OF FAILLISSEMENT
Onverminderd de bepalingen van artikel 9.4 zal de Verkoper gerechtigd zijn 

om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen (onverminderd 

zijn andere rechten ter verkrijging van betaling voor geleverde Goederen en 

alle onkosten redelijkerwijs door de Verkoper gemaakt in verband met het 

uitvoeren van de overeenkomst) en/of nadere leveringen annuleren ingeval 

van contractbreuk door de Koper dan wel het voorvallen van één van de 

omstandigheden nader aangeduid in artikel 9.4.

20. OVERMACHT
Behoudens de algemeenheid van enige voorgaande uitsluiting of beperking van 

aansprakelijkheid zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor een tekortkoming 

in the nakoming van enige voorwaarde of enige transactie geregeerd door 

deze Algemene Voorwaarden wanneer nakoming vertraagd, verhinderd of 

voorkomen wordt door welke omstandigheid dan ook waarop de Verkoper 

geen directe invloed kan uitoefenen en wanneer de Verkoper in staat is om 

aan enkele, doch niet aan alle, verzoeken voor zijn producten te voldoen. De 

Verkoper kan de beschikbare voorraden onder zijn klanten verdelen, inclusief 

moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen en aanverwante maatschappijen 

op een wijze als ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper billijk geacht. 

21. TOEPASSELIJK RECHT
Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. De Koper onderwerpt 

zich aan de jurisdictie van de rechtbanken in Nederland. 
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