
 
    
 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
 

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en  
           op alle door ons gesloten overeenkomsten. 
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts, indien deze schriftelijk zijn 

overeengekomen. Eventuele afwijkingen gelden alleen voor die overeenkomst 
waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van 
kracht. 

 

Artikel 2: Aanbiedingen   
 

2.1 Al onze offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij, uitdrukkelijk anders door 
ons is vermeld. Vermelding van maten en/of gewicht, van afbeeldingen en/of 
tekeningen, van technische en/ of chemische specificaties, kleur, soort, 
hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit moeten worden beschouwd als bij 
benadering aangegeven. 

2.2 Alle offertes of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen 
vanaf de datum van de offerte of aanbieding. 

2.3 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanbieding respectievelijk 
offerte aan ons verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en 
door ons gedane opmerkingen voorzover deze hebben plaatsgevonden. 

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 
 

3.1 Indien wij ter bevestiging van een overeenkomst een orderbevestiging aan de 
wederpartij toezenden of afgeven, bevat deze orderbevestiging de enige en juiste 
weergave van het overeengekomene, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de 
datum van de orderbevestiging de juistheid van deze orderbevestiging schriftelijk 
heeft ontkend. 

3.2 Indien de overeenkomst tot stand is gebracht door een van onze medewerkers, dan 
hebben wij het recht om binnen 8 dagen na afgifte van de orderbevestiging aan de 
wederpartij schriftelijk te berichten dat de overeenkomst niet of slechts gewijzigd 
kan worden uitgevoerd. Tenzij de wederpartij in dat geval alsnog uitvoering van de 
aldus gewijzigde opdracht verlangt, en zulks ons binnen 8 dagen na ontvangst van 
ons schriftelijk bericht heeft bevestigd, is de overeenkomst van rechtswege 
ontbonden.  

 

Artikel 4: Rechten van intellectueel eigendom 
 

4.1 Wij behouden het auteursrecht op en de eigendom van de bij de aanbieding 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij 
dienen binnen 8 dagen na een verzoek onzerzijds onverwijld te worden 
teruggegeven. 

4.2 Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen etc. mogen niet worden gekopieerd of 
vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 5: Levering 
 

5.1 Levertijden en termijnen, waarbinnen een opdracht moet worden uitgevoerd, 
worden door ons slechts bij benadering aangegeven. Indien de overeengekomen 
levertermijn is overschreden, is de wederpartij verplicht om ons bij brief een 
redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die 
termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor  termijnoverschrijding. 

5.2 In geval van overmacht wordt onze verplichting tot levering of uitvoering 
opgeschort, totdat de oorzaak van deze overmacht zal zijn opgeheven. Als 
overmacht wordt onder andere beschouwd: werkstaking, liquidatie, machinebreuk, 
brand of andere onvoorziene omstandigheden, liquidatie van een leverancier of 
hulppersoon, tengevolge waarvan wij, onze leveranciers, of door ons ingeschakelde 
derden niet of tijdig aan onze, respectievelijk hun verplichtingen kunnen voldoen. 

 

   Artikel 6: Zekerheidsstelling 
 

6.1 Wij zijn steeds gerechtigd om alvorens te leveren of met de levering of nakoming 
van de overeenkomst voort te gaan, zekerheidsstelling door een bankgarantie voor    

            de nakoming van de betalingsverplichtingen te verlangen. 
6.2 Weigert de wederpartij de door ons gevraagde zekerheid te verschaffen, dan zijn    
            wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd  
            onze rechten om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.  
 

Artikel 7: Hulppersonen 
 

7.1 Wij hebben ten allen tijde het recht om opgedragen werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij ons gekochte goederen door 
derden te laten leveren. 
 

Artikel 8: Verhindering wederpartij 
 

8.1       Indien door verhindering van de wederpartij opdrachten en/of leveringen niet op de    
            overeengekomen gebruikelijke tijd kunnen worden uitgevoerd, is de wederpartij    
            verplicht de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan ons te vergoeden. 
 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 
 

9.1  Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij die het    
            rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat   
            voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waarvoor wij verzekerd   
            zijn en voorzover die schade door onze verzekeraar wordt uitgekeerd 
9.2       Indien onze verzekeraar niet tot uitkering overgaat, zijn wij ten hoogste gehouden   
            schade tot de hoogte van het bedrag vermeld op de betreffende factuur terzake  
            van de onderhavige zaak te vergoeden. 
9.3 De omvang van de schadevergoeding is voorts op de volgende wijzen beperkt: 

a. Niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, bedrijfsstoring, 
derving van inkomsten e.d. door welke oorzaak dan ook ontstaan. De 
wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 

b. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat ten gevolge van 
ander gebruik dan waarvoor de zaken zijn bestemd en met welk doel de 
zaken bij ons zijn gekocht. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Eventueel te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de 
wederpartij bedongen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de 
door de wederpartij geleden schade. 

 
9.4 De wederpartij zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden  tot   
            schadevergoeding jegens ons terzake van de gekochte zaken. 
 

  Artikel 10: Prijzen  
  

10.1 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, 
materialen, vervoerskosten, loonkosten etc., geldend op de dag van 
totstandkoming van de overeenkomst. Wij hebben het recht om drie maanden 
na sluiting van de overeenkomst de bedongen prijs evenredig te verhogen door 
middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, hetzij de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot vergoeding 
van schade zijn gehouden. 

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 
 

11.1 Het eigendom van geleverde zaken wordt door ons uitdrukkelijk voorbehouden 
totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van schade, kosten 
en interesten, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, heeft 
plaatsgevonden.  

11.2 De wederpartij kan op geen enkele wijze over geleverde zaken beschikken, zo 
lang zij niet volledig aan haar verplichtingen tegenover ons heeft voldaan. 

11.3 De wederpartij verplicht zich om geleverde zaken op eerste verzoek aan ons ter 
beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ons 
of een door ons aan te wijzen persoon of personen om de plaats, waar die 
zaken zich bevinden, te betreden, of te berijden teneinde die zaken mee te 
nemen. 

 

Artikel 12: Garantie 
 

12.1 Garantie wordt door ons slechts verleend  voorzover dit uitdrukkelijk schriftelijk 
is overeengekomen en strekt zich slechts uit tot het voor onze rekening 
herstellen van de fout of tekortkoming. Garantie wordt slechts verleend met 
betrekking tot de constructie  

12.2 Elke aanspraak op garantie vervalt indien geleverde zaken door of vanwege de 
wederpartij onoordeelkundig zijn behandeld of verwerkt, met name indien  in 
strijd is gehandeld met door of vanwege ons verstrekte technische specificaties 
of aanwijzingen, of indien door of vanwege de wederpartij bewerkingen of 
veranderingen zijn aangebracht in geleverde zaken 

12.3 De garantie bedraagt 12 maanden na levering of verzending. 
12.4 Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen 

zonder onze voorafgaande toestemming verricht of laat verrichten, of niet aan 
haar betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk de garantie. 

 

Artikel 13: Reclames 
 

13.1 Reclames dienen schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de 
door ons geleverde zaken, danwel binnen 8 dagen na voltooiing van de 
uitgevoerde werkzaamheden, zulks op straffe van verval van het recht om zich 
op enig gebrek of onjuistheid van het geleverde of het uitgevoerde te beroepen, 
behoudens voorzover een schriftelijke garantie als bedoeld in het vorige artikel 
zou zijn verleend. 

13.2 Wordt de reclame door ons gegrond bevonden, dan gaat onze verplichting niet 
verder dan franco toezending van een vervangende leverantie c.q. kosteloos 
herstel van een door ons gemaakte fout of tekortkoming. 

13.3 Reclame of een beroep op garantie geven de wederpartij niet het recht de 
betalingsverplichting op te schorten. 

 

Artikel 14: Betalingen 
 

14.1 Betaling moet geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder enige 
korting. Schuldvergelijking is niet toegestaan. 

14.2 Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen na factuurdatum is de 
wederpartij een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. Deze 
bedraagt op dit moment 7%. Een ingegane maand zal worden gerekend als 
een gehele maand.  

14.3 Indien wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven, is de 
wederpartij daarenboven buitengerechtelijke incassokosten aan ons 
verschuldigd, te berekenen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde 
van Advocaten met een minimum van € 114. 

14.4 Indien wij de wederpartij korting hebben toegestaan bij betaling binnen 14 
dagen na factuurdatum, vervalt deze korting indien de betaling van het 
volledige factuurbedrag onder aftrek van de toegestane korting, niet op uiterlijk 
de 14

e
 dag na factuurdatum in ons bezit is. De wederpartij kan in dat geval 

geen enkele aanspraak op de aanvankelijk toegestane korting meer maken en 
is gehouden het volledige factuurbedrag aan ons te voldoen. 

14.5 Zolang de wederpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zijn wij 
gerechtigd de nakoming van onze verplichting op te schorten. 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht 
 

15.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De convention on 
the International Sale of Goods (CISG), ook wel genaamd het Weens 
Koopverdrag 1980, is niet van toepassing. 

 

Artikel 16: Geschillen 
 

16.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst of van nadere 
overeenkomsten, zullen uitsluitend worden berecht door een absoluut 
bevoegde rechter. 

16.2 Wij zijn gerechtigd om een geschil aanhangig te maken bij de rechter, die 
vervolgens de gewone regels van relatieve competentie bevoegd is. 
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