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1 Geldigheid van de voorwaarden. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor
al onze rechtshandelingen. Tegenstrijdige algemene
voorwaarden van contractanten worden niet aanvaard. Wij hoeven ze in dit opzicht dus niet afzonderlijk te protesteren. Dit geldt ook, als de voorwaarden
van de koper bepalen dat afwijkende voorwaarden
van de leverancier niet of uitsluitend na schriftelijke
aanvaarding gelden.
Wij behouden ons het recht voor om ons uit een contract terug te trekken, indien er omstandigheden in de
persoon van de koper of binnen zijn bedrijf bestaan
die naar mening van de verkoper het voorwerp of de
afhandeling van het contract, in het bijzonder de betaling van de koopprijs, in gevaar brengen en zullen dit
aan de koper meedelen. De koper krijgt de mogelijkheid om de terugtrekking uit het contract te verhinderen door borgen te stellen. De borgen moeten echter
door de verkoper worden aanvaard. De koper ziet af
van alle aanspraak als gevolg van de terugtrekking
uit het contract.
In de plaats van zich uit het contract terug te trekken, heeft de verkoper het recht om het contract te
handhaven, maar de levering zo lang op te schorten
tot de koper de risicovolle omstandigheden heeft verholpen. De overeengekomen leveringstermijn wordt
hierdoor verlengd en de koper ziet af van aanspraak
als gevolg van de overschrijding van een eventueel
overeengekomen leveringstermijn.
2 Omvang van de leveringen. Voor de omvang van
de leveringen is onze schriftelijke orderbevestiging
doorslaggevend, in geval van een door ons opgestelde en in de tijd beperkte offerte en tijdige aanvaarding, de offerte, indien de order niet tijdig bevestigd
is. Nevenafspraken en wijzigingen moeten door ons
schriftelijk worden bevestigd.
3 Overeenkomst, prijzen en betalingen. Overeenkomsten zijn pas na onze schriftelijke bevestiging
geldig. Dit geldt in het bijzonder ook voor afzonderlijke afroeporders uit bestaande raamcontracten. De
prijzen van de offerte zijn, indien niet anders overeengekomen, netto af fabriek, exclusief verpakking,
vracht, transportkosten, laden en lossen, douane,
verzekering en opstelling. Wij behouden ons het
recht voor om eventuele prijsverhogingen van lonen
en materiaal na afgifte van de offerte tot en met de
voltooiing met een redelijke toeslag voor de indirecte
kosten aan te rekenen. De betalingen moeten onverwijld na ontvangst van de factuur contant zonder
aftrek worden voldaan. Wissels worden uitsluitend bij
bijzondere schriftelijke overeenkomst voorwaardelijk
ter betaling aanvaard. Creditnota's voor cheques en
wissels gelden onder voorbehoud van inning. Tegenvorderingen die wij niet schriftelijk hebben aanvaard,
geven de koper geen recht op verrekening of teruggave van de betaling. Facturen zijn onmiddellijk na
ontvangst betaalbaar, in zoverre er geen afzonderlijke schriftelijke overeenkomst bestaat. De debiteur
is na de vervaldatum in gebreke. Vanaf dat ogenblik
hebben wij het recht om en vertragingsrente ten bedrage van 8% bovenop de discontovoet van de Europese Centrale Bank te eisen, behoudens eventuele
aanspraak op hogere schadevergoeding. Reeds vanaf de vervaldatum hebben wij de volgende rechten:
Wij kunnen (1) ons uit het contract terugtrekken, de
teruggave van het goed en schadevergoeding eisen,
(2) niet-afgenomen goederen terugroepen, (3) voorschotten of borgen voor niet-afgenomen of nog te
leveren goederen eisen, (4) ter beschikking gestelde borgen te gelde maken, (5) na verloop van een
nieuwe termijn van minstens een week ons uit alle,
niet-afgehandelde contracten terugtrekken en schadevergoeding wegens verzuim eisen, (6) een incassobureau inschakelen en schadevergoeding wegens
verzuim eisen.
4 Eigendomsvoorbehoud. De verkoper behoudt
zich de eigendom van alle door hem geleverde goederen voor tot de koper alle, ook de toekomstige vor-
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deringen uit de zakelijke relatie, in het bijzonder ook
een eventueel saldo op de lopende rekening, heeft
betaald. De afgifte van een wissel of cheque geldt
niet als betaling, zolang het papier niet geïnd is.
De koper mag het voorbehouden goed in het kader
van een gewone bedrijfsactiviteit combineren of vermengen met goederen die niet van de verkoper zijn.
In dat geval verwerft de verkoper mede-eigendom
cf. § 947 en 948 BGB [Duits burgerlijk wetboek]. De
koper heeft verder het recht om de geleverde goederen in het kader van een gewone bedrijfsactiviteit te
be- of verwerken. De be- of verwerking door de koper
gebeurt voor de verkoper in diens opdracht, echter
zonder kosten voor hem. De koper verwerft in geen
geval de eigendom van het voorbehouden goed cf.
§ 950 BGB, indien er een nieuw goed ontstaat. De
koper zal dit nieuwe goed zonder vergoeding voor de
verkoper in bewaring houden. In geval van verwerking door de koper met andere goederen die niet van
de verkoper zijn, wordt de verkoper mede-eigenaar
van het nieuwe goed en meer bepaald in de verhouding van de waarde van het voorbehouden goed tot
de waarde van de andere verwerkte goederen op
het tijdstip van de verwerking. Als de verkoper de
uitsluitende eigendom verwerft van het nieuwe goed
dat door verwerking is ontstaan, geldt dit als voorbehouden goed in de zin van deze voorwaarden. Als de
verkoper mede-eigendom verwerft, zijn de geldende
voorwaarden voor het voorbehouden goed van toepassing op het aandeel van mede-eigendom. Ook
deze goederen zal de koper voor de verkoper zonder vergoeding in bewaring houden. De koper heeft
ook - behoudens de voorwaarde van lid 5 - het recht
om de geleverde goederen (voorbehouden goed) in
het kader van een gewone bedrijfsactiviteit zonder of
na be- of verwerking aan een of meerdere afnemers
door te verkopen. In dat geval geldt het volgende:
a) Als de afnemers uitstel van betaling van de verkoopprijs krijgen, moet de koper zich de eigendom
van het verkochte goed ten opzichte van de afnemers
met dezelfde voorwaarden voorbehouden als de verkoper zich de eigendom bij levering van het voorbehouden goed heeft voorbehouden.
b) De koper staat nu reeds de vorderingen van de
koopprijs waarop hij door de doorverkoop ten opzichte van de afnemers recht heeft aan de verkoper af
en meer bepaald om het even of het voorbehouden
goed zonder of met verwerking en of het aan een of
meerdere afnemers wordt verkocht.
c) Als het voorbehouden goed wordt verkocht met
andere goederen die niet van de verkoper zijn, geldt
de afstand van de vorderingen uit de doorverkoop
uitsluitend ten bedrage van de waarde van het voorbehouden goed op het tijdstip van levering voor de
betaling van de doorverkoop.
d) Als het voorbehouden goed na verwerking, in het
bijzonder na verwerking met andere goederen die
niet van de verkoper zijn, wordt doorverkocht, is de
afstand uitsluitend ten bedrage van de waarde van
het voorbehouden goed op het tijdstip van de verwerking gebeurd.
e) Als de koopprijs die tussen de koper en de afnemer
is overeengekomen lager is dan de waarde van alle
goederen die het voorwerp van het contract met de
afnemer uitmaken, is de vordering uit de doorverkoop
uitsluitend aan de verkoper afgestaan ten bedrage
van de verhouding van de waarde van het voorbehouden goed tot de waarde van de vreemde goederen op het tijdstip van levering voor de betaling van
de doorverkoop.

g) De afstand van de vorderingen moet voorlopig
stil blijven, d.w.z. mag niet aan de afnemers worden
meegedeeld. De koper is tot en met de inning van
de vorderingen tot nader orde gemachtigd. Hij heeft
echter niet het recht om op andere wijze, bijv. door afstand, over de vorderingen te beschikken. De verkoper heeft het recht om de machtiging tot inning van de
vorderingen te herroepen en de vorderingen zelf te
innen. De verkoper zal echter afstand hiervan nemen,
zolang de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt
zoals voorgeschreven. Op verzoek van de verkoper
moet de koper de afnemers over de afstand inlichten.
Verder is hij verplicht om aan de verkoper op diens
verzoek de namen van de afnemers en het bedrag
van de afgestane vorderingen door te geven en hem
alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de
afgestane vorderingen op te eisen.
De koper heeft echter enkel het recht en is gemachtigd om het voorbehouden goed door te verkopen, als
is verzekerd dat de vordering uit het verkoopcontract
volgens de voorwaarden van lid 4 op de verkoper
overgaat. De koper heeft geen recht om anders over
het voorbehouden goed te beschikken. Het eigendomsvoorbehoud volgens de bovenstaande overeenkomsten blijft ook bestaan, als afzonderlijke vorderingen van de verkoper in een lopende rekening worden
opgenomen en het saldo is verrekend en aanvaard.
Met de volledige betaling van alle vorderingen van de
verkoper uit de zakelijke relatie gaan naast de eigendom van de verkoper van het voorbehouden goed
ook de afgestane vorderingen op de koper over. De
verkoper verbindt zich ertoe om de borgen waarop
hij volgens de bovenstaande voorwaarden recht heeft
naar zijn keuze in zoverre vrij te geven als de waarde
van het nog niet verkochte voorbehouden goed en
de afgestane vorderingen de vorderingen van de verkoper ten opzichte van de koper met 25% overstijgt,
echter met dien verstande dat een vrijgave - met
uitzondering van de leveringen op de echte lopende
rekening - enkel mag gebeuren voor leveringen of de
vervangende waarde ervan die zelf volledig betaald
zijn. De koper verbindt zich ertoe om de goederen
gepast te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico's,
in het bijzonder brand, inbraak en water, en ze met
zorg te behandelen. Verder is de koper verplicht om
beslag op de goederen en/of afgestane vorderingen
door derden of andere aanspraak die derden met
betrekking tot de goederen doen gelden onmiddellijk
schriftelijk aan de verkoper mee te delen. In geval
van beslag dient aan de verkoper tegelijkertijd een
afschrift van het beslag-protocol en een plechtige verzekering te worden toegezonden waaruit blijkt dat het
overeengekomen eigendomsvoorbehoud in onderhavige omstandigheden nog bestaat en de goederen
waarop beslag werd gelegd behoren tot de goederen
onder het overeengekomen eigendomsvoorbehoud.
Als er beslag op vorderingen is gelegd, moet plechtig
worden verzekerd dat het hier om vorderingen gaat
die uit de verkoop van voorbehouden goederen voortkomen. De koper is verplicht om de verkoper van het
voorbehouden goed op diens verzoek te allen tijde inlichtingen te verstrekken over de verblijfplaats van de
geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud en
over de vorderingen ontstaan uit de doorverkoop. De
kosten die ontstaan om de rechten van de verkoper
van het voorbehouden goed te laten gelden, zijn ten
laste van de koper.
Vervolg op pagina 2

f) Als het voorbehouden goed door de koper voor het
vervullen van een aannemings- of leveringscontract
wordt gebruikt, staat de koper de vorderingen uit
deze contracten nu reeds in dezelfde omvang aan de
verkoper af zoals dit met betrekking tot de koopprijsvorderingen in punt b) tot e) is overeengekomen. De
voorwaarde van punt a) geldt navenant.
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5 Leveringstermijn. De leveringstermijn begint
met de definitieve bepaling van alle technische en
commerciële voorwaarden voor de uitvoering en na
ontvangst van een eventueel overeengekomen voorschot. Als een leveringstermijn bindend is overeengekomen, geldt ze als gerespecteerd bij verzending
van het voorwerp van levering of als de verzending
buiten ons toedoen onmogelijk is, met de mededeling dat het verzendklaar is. De leveringstermijn wordt
navenant verlengd in geval van hindernissen bij ons
of onze toeleveranciers die onvoorzienbaar of buiten
ons toedoen zijn, in zoverre ze de voltooiing of aflevering van het voorwerp van levering beïnvloeden.
In geval van staking of lock-outs hebben wij dezelfde
rechten. Dergelijke hindernissen zullen wij aan de
koper meedelen. De overeengekomen leveringstermijnen worden eveneens verlengd met de periode
waarin de koper met zijn verplichtingen uit dezelfde of
een andere overeenkomst in gebreke is. Als de koper
door vertraging die aan ons te wijten is schade oploopt, heeft hij met uitsluiting van andere aanspraak
het recht om een schadevergoeding wegens verzuim
te eisen. Deze bedraagt voor elke volledige week van
de vertraging 0,5%, in totaal echter maximaal 5% van
de waarde van de respectieve levering. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot opzet en grove nalatigheid.
Als de verzending of overdracht op vraag of door toedoen van de koper vertraging oploopt, worden hem
vanaf de dag die volgt op de mededeling dat de levering verzendklaar is of de tevergeefse poging tot
overdracht de kosten veroorzaakt door de opslag met
inbegrip van een eventueel transport naar de opslagplaats aangerekend, tenzij de koper de opslag en het
transport op zich neemt. In dat geval geldt het begin
van de opslag resp. het transport naar de opslagplaats of het transport voor rekening van de koper als
overgang van het risico. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, gebreken of andere achteruitgang
door de opslag of het transport naar de opslagplaats.
De vergoeding van de kosten voor transport en opslag zijn onmiddellijk betaalbaar zonder voorafgaande aanmaning, verzoek of gestelde termijn. Wij hebben echter het recht om na het stellen en vruchteloos
verstrijken van een redelijke termijn op andere wijze
over het voorwerp van levering te beschikken en de
koper met redelijk verlengde termijn te beleveren. Het
respecteren van de leveringstermijn veronderstelt de
vervulling van de contractuele plichten van de koper.
6 Overgang van risico, transport en verpakking.
Ongeacht de bepalingen voor de vertraging van de
levering door de koper gebeurt het transport voor rekening en op risico van de verkoper. Hij kiest ook het
transportmiddel. Het risico gaat met de overdracht
aan de koper op hem over. Dit geldt ook bij deelleveringen. Als de koper een ander transport (transportmiddel/transportweg) wenst dan dat door de verkoper
is gekozen, gaat het risico reeds over bij overdracht
aan de transporteur die of het transportbedrijf dat
door de koper wordt aangeduid. Eventuele extra kosten worden door de koper gedragen. De koper moet
de levering onmiddellijk daarna controleren of ze vrij
van gebreken of transportschade is en over ontdekte
gebreken of transportschade onverwijld bij de verkoper reclameren. Als de koper de controle of melding
verzuimt, geldt de levering als goedgekeurd. In dat
geval wordt de verkoper vrijgesteld van alle plichten
tot garantie of schadevergoeding. De koper heeft dan
geen recht op garantie meer. Als een gebrek bij de
controle niet zichtbaar was en pas later blijkt, moet de
koper dit gebrek onverwijld na ontdekking ervan melden. Als hij dit niet doet, geldt de levering eveneens
als goedgekeurd. Het voorschrift van § 377 HGB
[Duits wetboek van koophandel] maakt deel uit van
deze voorwaarden. De verplichtingen tot onmiddellijke controle en onmiddellijke melding gelden ook, als
een andere levering of een andere hoeveelheid van
de levering plaatsvindt, tenzij de levering zo erg van
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de contractuele overeenkomst afwijkt dat de verkoper
de goedkeuring als uitgesloten moet beschouwen.
Goederen die zoals voorgeschreven worden geleverd, zijn van gelijk welke terugname uitgesloten.
7 Aansprakelijkheid voor gebreken van de levering. Voor gebreken van de levering waartoe ook het
ontbreken van uitdrukkelijk toegezegde eigenschappen behoort, zijn wij met uitsluiting van andere aanspraak als volgt aansprakelijk:
Het recht van de besteller om aanspraak op garantie te eisen, verjaart 12 maanden na het tijdstip van
overgang van het risico. De verkoper moet eerst de
gelegenheid worden geboden om de gebreken te verhelpen, vooraleer men andere aanspraak op garantie
laat gelden. De koper kan pas andere aanspraak laten gelden, als het verhelpen van de gebreken mislukt is. Hiervan mag pas worden uitgegaan, als het
verder verhelpen van de gebreken door de verkoper
onredelijk is voor de koper. De plicht tot onmiddellijke controle en onmiddellijke reclamatie is ook op alle
verholpen gebreken van toepassing. De verkoper kan
het verhelpen van de gebreken weigeren, als dit onmogelijk of onredelijk is of buitensporige kosten veroorzaakt. Het verhelpen van gebreken gebeurt ofwel
door nalevering ofwel door herstelling. Op welke wijze gebreken worden verholpen, kan vrij door de verkoper worden bepaald. In geval van nalevering blijft
het recht aan de verkoper voorbehouden om in de
plaats van een nieuwe levering een levering te doen
die qua aard en kwaliteit, in het bijzonder de ouderdom en slijtagegraad, overeenstemt met de gebrekkige levering. Indien de verkoper een nieuwe levering
zou doen, blijft het eisen van de gebruiksvergoeding
met inbegrip van de slijtage voor de gebrekkige levering voorbehouden. In geval van herstelling wordt de
garantietermijn volgens de termijn van de oorspronkelijke levering berekend. In geval van nalevering
bedraagt de garantietermijn eveneens maximaal een
jaar. Een eventuele nalevering is afhankelijk van de
omstandigheden van het afzonderlijke geval en hangt
vooral niet van de waarde of omvang van de nalevering af. De uitvoering van een herstelling geldt niet
als aanvaarding.
De verkoper staat niet in voor de gevolgen van:
ongepast of ondoelmatig gebruik, verkeerde montage, natuurlijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, ongeschikte productiemiddelen, vervangmaterialen, chemische, elektrochemische of elektrische
invloeden, in zoverre ze niet aan opzet of grove
schuld van de verkoper te wijten zijn. In geval van
twijfel aan een montagehandleiding moet de koper
zich vóór de montage bij de verkoper van de juistheid
vergewissen.
De koper moet ons na overeenstemming met ons de
nodige tijd en gelegenheid geven om alle reparaties
en vervangingen die ons redelijkerwijze noodzakelijk
lijken uit te voeren, anders zijn wij van de aansprakelijkheid voor gebreken vrijgesteld. Enkel in dringende
gevallen waarin de veiligheid in gevaar komt en om
buitensporig grote schade te voorkomen en waarbij
wij onmiddellijk moeten worden geïnformeerd of als
wij met het verhelpen van het gebrek in gebreke zijn,
heeft de koper het recht om het gebrek zelf of door
derden te laten verhelpen en van ons vergoeding van
de noodzakelijke kosten te eisen.

gevoerd. Verdere aanspraak van de koper, in het bijzonder aanspraak op schadevergoeding, die niet op
het voorwerp van levering zelf is ontstaan, is uitgesloten, tenzij ze op opzet of grove nalatigheid berusten.
Dit geldt niet, als de gevolgschade uit schade aan de
gezondheid of een lichamelijke aandoening bestaat.
Voor het geval de koper de levering doorverkoopt en
hij de levering als gevolg van gebrekkigheid moet terugnemen, heeft de koper recht op garantie zoals ze
in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden werd overeengekomen. De koper heeft enkel
recht op regres, als de koper de levering aan een
private verbruiker (hierna: eindafnemer) heeft doorverkocht. Als de plicht tot onmiddellijke controle of onmiddellijke melding van gebreken wordt geschonden,
is regres van de koper bij de verkoper uitgesloten,
waarvoor hier naar de overeengekomen plichten in
deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
wordt verwezen.
Het regres van de koper bij de verkoper is ook uitgesloten, als de koper met de eindafnemer een recht
op terugtrekking of herroeping overeenkomt of het
goed vrijwillig of uit inschikkelijkheid heeft teruggenomen. Dit geldt ook, als de levering van de verkoper
niet nieuw was of koper en eindafnemer een overeenkomst over de toestand hebben gesloten die door
de gebrekkigheid van de levering bijzondere voorwaarden in het contract tussen koper en eindafnemer
voorziet, waardoor de eindafnemer op de hoogte was
van het gebrek van de levering.
Regres van de koper bij de verkoper is ook uitgesloten, als het gebrek door ongeschikt of verkeerd
gebruik, verkeerde montage, natuurlijke slijtage,
verkeerde of nalatige behandeling, ongeschikte productiemiddelen, vervangmaterialen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden is ontstaan en
de omstandigheden hiervoor onder de invloed van de
koper vallen, tenzij de verkoper opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld.
Het regres van de koper bij de verkoper veronderstelt
dat hij de verkoper meedeelt wanneer het risico in de
relatie met de eindafnemer is overgegaan.
Kosten die door het regres ontstaan, worden door de
verkoper gedragen, als het gebrek aan hem te wijten
is.
8 Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank.
De plaats van uitvoering voor beide partijen is Weener. De bevoegde rechtbank voor alle aanspraak en
evt. geschillen als gevolg van deze contractuele relatie is Leer/Oost-Friesland.
9 Salvatorische clausule. Indien afzonderlijke delen
van deze voorwaarden ongeldig zouden blijken te
zijn, wordt de geldigheid van de overige voorwaarden
hierdoor niet aangetast.
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Van de directe kosten ontstaan door de reparatie
resp. vervanging dragen wij - in zoverre de klacht
terecht blijkt te zijn - de kosten van het wisselstuk,
inclusief de verzending en de redelijke kosten van de
demontage en montage, verder, indien dit naargelang
de ligging van het afzonderlijke geval redelijkerwijze
kan worden geëist, de kosten van het eventueel
noodzakelijke ontbieden van zijn monteurs en hulpkrachten. Voor het overige worden de kosten door
de koper gedragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van eventuele veranderingen of
reparatiewerken die zonder onze voorafgaande toestemming door de koper of derden verkeerd zijn uit-
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