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I. Sluiting van een overeenkomst, toepasselijkheid
1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (mede toekomstige)
overeenkomsten met ondernemers inzake leveringen en overige prestaties, waaronder begrepen
overeenkomsten tot aanneming van werk en overeenkomsten inzake de productie of voortbrenging en
levering van genus- en specieszaken. Bij dropshipping zijn aanvullend de voorwaarden van
toepassing behorend bij de prijslijst van de met de levering belaste producent. Inkoopvoorwaarden
van koper worden niet geaccepteerd, ook niet indien we deze na ontvangst door ons niet nogmaals
uitdrukkelijk afwijzen.
2. Onze offertes zijn niet bindend. Mondelinge afspraken, beloftes, toezeggingen en garanties van
onze medewerkers bij sluiting van de overeenkomst zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door
ons.
3. Bij twijfel zijn de Incoterms in de meest recente versie bepalend voor de uitlegging van
handelsbepalingen.
4. Koper als bedoeld in deze voorwaarden is in geval van overeenkomsten tot aanneming van werk en
overeenkomsten inzake de productie of voortbrenging en levering van roerende zaken tevens de
besteller.
5. Keuringsdocumenten als bedoeld in EN 10204 worden slechts meegeleverd (overgelegd) voor
zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

II. Prijzen
1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden van toepassing zoals vermeld op
onze bij sluiting van de overeenkomst geldige prijslijst. De goederen worden op basis van het gewicht
inclusief verpakking (‘bruto voor netto’) in rekening gebracht.
2. Indien tarieven en andere externe kosten die zijn inbegrepen bij de overeengekomen prijs meer dan
vier weken na sluiting van de overeenkomst wijzigen of nieuw ontstaan, zijn we gerechtigd de prijs in
overeenkomstige mate aan te passen.
3. Indien de producent haar prijzen verhoogt voordat we hebben geleverd, zijn we gerechtigd de met
koper overeengekomen prijs voor de nog niet geleverde goederen in dezelfde mate te verhogen
indien en voor zover we onze prijzen over het geheel verhogen.

III. Betaling en schuldvergelijking
1. Tenzij anders overeengekomen of op onze facturen anders vermeld, dient betaling onmiddellijk na
levering zonder betalingskorting zodanig te geschieden dat we op de vervaldag over het bedrag
kunnen beschikken. De kosten van het betalingsverkeer komen voor rekening van koper. Het recht
van retentie en de bevoegdheid tot schuldvergelijking komen slechts aan koper toe voor zover haar
tegenaanspraken onbetwist zijn of bij gewijsde zijn vastgesteld. Een overeengekomen betalingskorting
ziet altijd slechts op het factuurbedrag exclusief vrachtkosten. Voorwaarde voor aftrek van
betalingskorting is de volledige verevening van alle opeisbare schulden van koper bij aftrek van de
betalingskorting.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn of bij wanbetaling zijn onze condities van toepassing;
tenzij een hogere rentevoet is overeengekomen, brengen we voor het overige rente in rekening ten
belope van de basisrentevoet vermeerderd met acht procentpunten. We behouden ons het recht voor
vergoeding van het meerdere aan schade te eisen, in het bijzonder meerkosten in verband met
gewijzigde wisselkoersen en de dekking van koersrisico’s.
3. Indien na sluiting van de overeenkomst blijkt dat onze aanspraak op betaling gevaar loopt doordat
koper onvoldoende solvabel is, komen aan ons de rechten op grond van art. 6:263 BW
(onzekerheidsexceptie) toe. Een en ander geldt tevens indien de door ons of onze kredietverzekeraar
gehanteerde kredietlimiet wordt beperkt of doorgehaald of indien koper in gebreke blijft met de
betaling van een aanzienlijk bedrag of zich anderszins omstandigheden voordoen die een wezenlijke
verslechtering van de solvabiliteit van koper na sluiting van de overeenkomst doen vermoeden. We
zijn alsdan tevens gerechtigd alle nog niet opeisbare vorderingen uit hoofde van de lopende
handelsrelatie met koper op te eisen. Voor het overige ziet de onzekerheidsexceptie op alle verder
openstaande leveringen en prestaties uit hoofde van de handelsrelatie met koper.
4. Koper is uiterlijk tien dagen na opeisbaarheid en verzending van de factuur resp. het
betalingsoverzicht of na ontvangst van de prestatie in gebreke.

IV. Uitvoering van de leveringen, leveringstermijnen en -data
1. Onze leveringsverplichting staat onder het voorbehoud dat levering aan ons tijdig en correct
plaatsvindt, tenzij het aan ons is toe te rekenen dat levering niet correct, te laat of niet plaatsvindt.
2. De vermelde leveringstijden zijn indicatief. Overeengekomen leveringstermijnen gaan in op de
datum van onze orderbevestiging en gelden slechts onder de voorwaarde dat tijdig duidelijkheid over
alle bijzonderheden in verband met de order bestaat en koper tijdig aan al haar verplichtingen voldoet
(zoals bijvoorbeeld overlegging van kredietbrieven en garanties, nakoming van betalings- en
garantieverplichtingen of verrichting van aanbetalingen).
3. Bepalend voor de nakoming van leveringstermijnen en -data is het tijdstip van verzending af fabriek
of magazijn. Deze worden bij gereedmelding voor verzending geacht te zijn nagekomen indien de
goederen buiten onze schuld niet tijdig kunnen worden verzonden.

V. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom (onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen)
totdat alle vorderingen zijn voldaan, waaronder in het bijzonder mede de desbetreffende
saldovorderingen die uit hoofde van de handelsrelaties aan ons toekomen. Een en ander geldt tevens
voor toekomstige of voorwaardelijke vorderingen (bijvoorbeeld uit hoofde van omgekeerde wissels), in
geval van betalingen in mindering op speciaal aangewezen vorderingen alsmede voor vorderingen die
ontstaan doordat een curator zich eenzijdig bereid verklaart tot nakoming van de overeenkomst. Het
saldovoorbehoud vervalt definitief bij verevening van alle bij betaling nog openstaande en onder het
saldovoorbehoud vallende vorderingen.
2. Be- en verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen geschieden te onzen
behoeve zonder dat hieruit voor ons verplichtingen voortvloeien. De be- en verwerkte goederen
gelden als onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen als bedoeld in lid 1. Bij verwerking,
verbinding en vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere
goederen door koper behoort de nieuwe zaak voor een evenredig deel in mede-eigendom aan ons toe
overeenkomstig de verhouding van het factuurbedrag van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen tot het factuurbedrag van de andere gebruikte goederen. Indien onze eigendom door
verbinding of vermenging komt te vervallen, draagt koper het aan haar toekomende recht van
eigendom van de nieuwe voorraad of zaak, die koper kosteloos voor ons bewaart, reeds nu aan ons
over ten belope van het factuurbedrag van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Ons
recht van mede-eigendom geldt als onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed als bedoeld in lid 1.
3. Zolang koper niet in gebreke is, mag deze de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
slechts in het normale handelsverkeer onder haar normale handelsvoorwaarden verkopen op
voorwaarde dat de vorderingen uit doorverkoop overeenkomstig lid 4 en 5 op ons overgaan. Koper is
niet gerechtigd anderszins over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te beschikken.
4. De vorderingen van koper uit doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen worden reeds nu aan ons gecedeerd tezamen met alle in verband met de gecedeerde
vorderingen door koper verkregen zekerheden. Deze strekken in dezelfde omvang tot zekerheid als
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Indien de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen door koper tezamen met andere niet door ons verkochte goederen worden
verkocht, wordt de vordering uit doorverkoop aan ons gecedeerd overeenkomstig de verhouding van
het factuurbedrag van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot het factuurbedrag van
de andere goederen. Bij verkoop van goederen die overeenkomstig lid 2 deels in mede-eigendom aan
ons toebehoren, wordt overeenkomstig ons aandeel in de mede-eigendom een gedeelte aan ons
gecedeerd.
5. Koper is gerechtigd vorderingen uit doorverkoop te innen. Koper is verplicht de geïnde bedragen
ten belope van het factuurbedrag van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan ons
af te dragen. Bij inning door koper is onze vordering onmiddellijk opeisbaar. Deze volmacht tot het

innen van vorderingen vervalt bij herroeping door ons, evenwel uiterlijk bij wanbetaling, niet-betaling
van een wissel of indiening van een faillissementsaanvraag. Van ons recht van herroeping zullen we
slechts gebruikmaken indien na sluiting van de overeenkomst blijkt dat onze aanspraak op betaling uit
hoofde van deze of andere overeenkomsten met koper gevaar loopt doordat koper onvoldoende
solvabel is. Koper is verplicht op ons verzoek haar afnemers onmiddellijk op de hoogte te stellen van
de cessie aan ons en de voor de inning noodzakelijke inlichtingen en stukken aan ons te verstrekken.
Het is koper niet toegestaan vorderingen uit doorverkoop verder te cederen, tenzij cessie geschiedt in
verband met eigenlijke factoring die aan ons wordt meegedeeld en waarbij de factoringopbrengst
hoger is dan de waarde van onze vordering tot zekerheid waarvan de cessie strekt. Bij creditering van
de factoringopbrengst is onze vordering onmiddellijk opeisbaar.
6. Koper dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een beslag of een andere beperking door
derden. Koper draagt alle kosten die moeten worden gemaakt om de ingreep op te heffen en het
gekochte weer in bezit te krijgen, tenzij deze door derden kunnen worden geïnd.
7. Indien de waarde van de bestaande zekerheden in totaal meer dan 50% hoger is dan de
vorderingen (inclusief bijkomende vorderingen zoals rente, kosten e.d.) tot zekerheid waarvan deze
strekken, zijn we verplicht op verzoek van koper dienaangaande te onzer keuze zekerheden vrij te
geven.
8. Indien koper in gebreke blijft met de betaling of een wissel op de vervaldatum niet betaalt, zijn we
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen en te dien einde
eventueel het bedrijf of magazijn van koper te betreden. Een en ander geldt tevens indien na sluiting
van de overeenkomst blijkt dat onze aanspraak op betaling uit hoofde van deze of andere
overeenkomsten met koper gevaar loopt doordat koper onvoldoende solvabel is. Terugname behelst
geen annulering van de overeenkomst. We kunnen bovendien de doorverkoop, de verdere verwerking
en de verwijdering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verbieden. De
bepalingen van de Duitse Faillissementswet (Insolvenzordnung) zijn onverlet.

VI. Soorten, maten en gewichten, CE- en GS-keurmerk
1. Bepalend voor soorten en maten zijn de overeengekomen of bij gebreke van afspraken
dienaangaande de bij sluiting van de overeenkomst geldende normen of bij gebreke hiervan de
handelsgebruiken. Verwijzingen naar normen (zoals bijvoorbeeld DIN/EN) of naar onderdelen hiervan
(zoals bijvoorbeeld materiaalbladen, keuringsdocumenten en keuringsnormen) alsmede gegevens
omtrent soorten, maten, gewichten en toepasbaarheid behelzen geen toezeggingen of garanties
evenmin als conformiteitsverklaringen, fabrikantenverklaringen en overeenkomstige keurmerken zoals
CE en GS.
2. Bepalend voor de gewichten is de door ons of onze toeleverancier uitgevoerde weging.
Verantwoording van het gewicht geschiedt door overlegging van de weegbrief. We zijn gerechtigd het
gewicht zonder weging (theoretisch) te bepalen op basis van de norm vermeerderd met 2,5%
(handelsgewicht). Aantallen stuks of bundels e.d. zoals vermeld op het verzendbewijs zijn niet bindend

in geval van goederen die naar gewicht in rekening worden gebracht. Tenzij gewoonlijk een
afzonderlijke weging plaatsvindt, geldt steeds het totaalgewicht van de zending. Verschillen ten
opzichte van de afzonderlijk berekende gewichten worden hierover evenredig verdeeld. Bij
afzonderlijke platen worden de gewichten te onzer keuze zo goed mogelijk bepaald hetzij door
weging, hetzij door theoretische berekening op basis van de DIN-normen.

VII. Keuring
1. Indien een keuring is overeengekomen, is deze slechts onmiddellijk na gereedmelding voor keuring
mogelijk op de productielocatie resp. in ons magazijn. De persoonlijke keuringskosten komen voor
rekening van koper, de zakelijke keuringskosten worden aan koper in rekening gebracht op basis van
onze prijslijst of de prijslijst van de producent.
2. Indien de keuring buiten onze schuld niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt, zijn we gerechtigd
de goederen zonder keuring te verzenden of voor rekening en risico van koper op te slaan en aan
haar in rekening te brengen.

VIII. Verzending, risico-overgang, levering in gedeelten, doorlopende levering
1. De wijze en middelen van verzending alsmede de expediteur en vrachtvervoerder worden door ons
bepaald.
2. Goederen waarvoor zoals overeengekomen een gereedmelding voor verzending heeft
plaatsgevonden, dienen onmiddellijk te worden afgeroepen, bij gebreke waarvan we gerechtigd zijn
deze na een sommatie voor rekening en risico van koper te onzer keuze te verzenden of naar eigen
goeddunken op te slaan en onmiddellijk in rekening te brengen.
3. Indien het transport op de beoogde wijze of naar de beoogde bestemming binnen de beoogde tijd
buiten onze schuld onmogelijk wordt of aanzienlijk wordt bemoeilijkt, zijn we gerechtigd op een andere
wijze of op een andere bestemming te leveren; de hieraan verbonden meerkosten komen voor
rekening van koper. Koper wordt vooraf in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten.
4. Bij overdracht van de goederen aan een expediteur of vrachtvervoerder, evenwel uiterlijk bij het
verlaten van het magazijn of de productielocatie, gaat het risico (waaronder het risico van
inbeslagneming van de goederen) bij alle transacties (waaronder levering franco of franco huis) over
op koper. Voor verzekeringen zorgen we slechts op instructie en voor rekening van koper. Op koper
rust de verplichting de goederen te lossen; de hieraan verbonden kosten komen voor haar rekening.
5. De goederen zijn bij levering niet verpakt en niet beschermd tegen roest. Indien zulks in de handel
gebruikelijk is, leveren we de goederen verpakt. Op basis van onze ervaringen zorgen we voor
rekening van koper voor verpakkingsmateriaal, beschermings- en/of transporthulpmiddelen.
Verpakkingsmateriaal wordt op ons magazijn teruggenomen; we dragen niet de kosten van koper voor
retourzending of voor verwijdering van het verpakkingsmateriaal door koper zelf.

6. We zijn gerechtigd redelijkerwijs in gedeelten te leveren. We zijn gerechtigd redelijkerwijs meer of
minder te leveren dan de overeengekomen leveringshoeveelheden. Indien de vermelde hoeveelheden
indicatief zijn, zijn we gerechtigd meer of minder te leveren en hiervoor maximaal 10% in rekening te
brengen.
7. Bij sluiting van een overeenkomst met doorlopende levering dienen bij afroep soortspecificaties
voor ongeveer even grote deelhoeveelheden aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan we
gerechtigd zijn een en ander redelijkerwijs zelf te bepalen.
8. Indien de overeengekomen hoeveelheid bij afroep per geval wordt overschreden, zijn we gerechtigd
het meerdere te leveren zonder hiertoe evenwel verplicht te zijn. We kunnen het meerdere in rekening
brengen tegen de bij afroep resp. levering geldige prijzen.

IX. Reclame en vrijwaring
1. Feitelijke gebreken van de goederen dienen onmiddellijk, evenwel uiterlijk 14 dagen na levering,
schriftelijk te worden gemeld. Feitelijke gebreken die ook bij zorgvuldige controle niet binnen deze
termijn kunnen worden ontdekt, dienen bij gelijktijdige staking van een eventuele be- en verwerking
onmiddellijk na ontdekking hiervan, evenwel uiterlijk voor afloop van zes maanden of de wettelijke
verjaringstermijn, schriftelijk te worden gemeld.
2. Na uitvoering van een overeengekomen keuring van de goederen door koper is reclame uitgesloten
wegens feitelijke gebreken die bij keuring van de overeengekomen aard hadden kunnen worden
vastgesteld.
3. In geval van een gegronde reclame binnen de geldende termijn kunnen we te onzer keuze het
gebrek herstellen of een deugdelijke zaak leveren (nakoming achteraf). Indien nakoming achteraf
mislukt of wordt geweigerd, kan koper de koopprijs verminderen of de overeenkomst na vruchteloze
afloop van een te stellen redelijke termijn annuleren. Een en ander geldt tevens indien de goederen
reeds zijn verkocht, verwerkt of omgevormd.
4. Indien koper ons niet onmiddellijk in de gelegenheid stelt ons van het gebrek te overtuigen en in het
bijzonder niet onmiddellijk desverlangd de gewraakte goederen of monsters hiervan beschikbaar stelt,
vervallen alle rechten wegens het feitelijke gebrek. Een en ander geldt tevens in geval van een
onbeduidende vermindering van de waarde of geschiktheid van de goederen.
5. In geval van goederen die als gedeclasseerd materiaal zijn verkocht, komen aan koper geen
rechten wegens feitelijke gebreken toe op grond van de vermelde declassering of op gronden
waarmee koper gewoonlijk rekening dient te houden. Bij verkoop van Ila-materiaal is onze
aansprakelijkheid wegens feitelijke gebreken uitgesloten.
6. Kosten in verband met de nakoming achteraf – in het bijzonder kosten in verband met de montage
en demontage van de ondeugdelijke zaak – dragen we slechts voor zover deze per geval – in het
bijzonder in verhouding tot de koopprijs van de goederen – redelijk zijn, evenwel in geen geval meer
dan 150% van de waarde van de goederen. Uitgesloten zijn kosten van koper in verband met het

herstel van een gebrek door koper zelf zonder dat hiertoe is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
We dragen niet de kosten die ontstaan doordat de verkochte goederen naar een andere bestemming
dan de zetel of vestiging van koper zijn gebracht, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met het
overeengekomen gebruik hiervan.

X. Schadevergoeding, aansprakelijkheidsbeperking en verjaring
1. We zijn slechts in geval van opzet en grove nalatigheid mede voor onze leidinggevenden en
overige hulppersonen aansprakelijk wegens schending van contractuele en buitencontractuele
verplichtingen – in het bijzonder wegens onmogelijkheid, verzuim, culpa in contrahendo en
onrechtmatige daad –, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot de bij sluiting van de overeenkomst
voorzienbare, voor de overeenkomst kenmerkende schade. De schade wordt bij indicatieve
leveringshoeveelheden berekend op basis van de minimumhoeveelheid van 90% van de in de
overeenkomst bepaalde leveringshoeveelheid.
2. Deze beperkingen gelden niet in geval van een toerekenbare schending van wezenlijke
contractuele verplichtingen, in geval van dwingendrechtelijke aansprakelijkheid ingevolge de
wettelijke productaansprakelijkheid, in geval van aantasting van leven, lichaam of gezondheid
alsmede indien en voor zover we feitelijke gebreken met boos opzet hebben verzwegen of de
afwezigheid hiervan hebben gegarandeerd. Wezenlijk zijn concreet omschreven contractuele
verplichtingen waarvan schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar
brengt of contractuele verplichtingen waarvan nakoming een eerste vereiste is voor de behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan koper gewoonlijk vertrouwt en mag
vertrouwen.
3. De wettelijke regelingen omtrent de bewijslast zijn onverlet.
4. Tenzij anders overeengekomen, verjaren contractuele aanspraken van koper jegens ons
voortvloeiend uit of verband houdend met de levering van de goederen een jaar na levering van de
goederen behoudens aanspraken op vergoeding van letsel- en gezondheidsschade of van
kenmerkende, voorzienbare schade of wegens opzet of grove nalatigheid van verkoper. Deze termijn
geldt tevens voor goederen die in overeenstemming met de normale wijze van toepassing hiervan
worden toegepast in een bouwwerk en de ondeugdelijkheid hiervan hebben veroorzaakt, tenzij deze
wijze van toepassing schriftelijk is overeengekomen. In geval van nakoming achteraf gaat de
verjaringstermijn niet opnieuw in, maar is de verjaringstermijn voor de duur van een jaar geschorst. De
schorsing gaat in bij beëindiging van het herstel van het gebrek of bij levering van de vervangende
goederen.

XI. Plaats van nakoming, bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. Tenzij anders overeengekomen, is de plaats van nakoming in verband met onze leveringen bij
levering af fabriek de productielocatie, bij overige leveringen ons magazijn. Voor zover rechtens
toegestaan, is de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, bevoegd kennis te nemen van alle geschillen
voortvloeiend uit de overeenkomst, voor zover koper een ondernemer is. We kunnen tevens een
rechtsvordering tegen koper instellen voor de voor haar bevoegde rechter.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en koper is het recht van Nederland van toepassing, in geval
van grensoverschrijdende leveringen en prestaties met inbegrip van het op 11 april 1980 in Wenen
gesloten Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.

