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ARTIKEL 1.  Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop en andere overeenkomsten, betreffende alle door ons verkochte goederen en het door ons verrichten van diensten, tenzij of voor zoveel niet 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Waar hierna verder van verkoper dan wel gebruiker wordt gesproken, wordt hieronder verstaan deponeerder van deze algemene voorwaarden als aanbieder, verkoper dan wel leverancier. 
3. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de verkoper die schriftelijk heeft aanvaard en dan nog alleen voor de overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht. 
ARTIKEL 2. Aanbiedingen 
1. Alle aanbiedingen van verkoper in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt. 
2. Mondelinge toezeggingen zijn voor verkoper niet dwingend, tenzij door hem schriftelijk bevestigd. 
3. Door verkoper in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie of resultaten van de machines, binden de verkoper niet; zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt. 
4. Detailtekeningen behoeven niet te worden verstrekt. 
ARTIKEL 3. Totstandkoming overeenkomst 
1. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen binnen 8 werkdagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 
2. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van de bevestiging door de verkoper. 
3. Eventueel later gemaakte aanvullende of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd en koper hiertegen niet binnen 8 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 
4. Afwijkingen binnen redelijke grenzen geven koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst, vervanging, schadevergoeding, recht op reclame of enig ander recht. 
ARTIKEL 4. Prijzen 
1. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een of meer dezer kostprijs bestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor overdracht van de goederen 

verhoogd wordt, heeft de verkoper het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen. 
2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten  

of andere rechten of belastingen. 
3. Indien verkocht is tegen een niet vastgestelde prijs, alsmede in geval, bedoeld in de vorige leden van dit artikel, heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst te annuleren, indien de koper binnen 3 dagen schriftelijk bezwaar heeft 

gemaakt tegen de door de verkoper medegedeelde nader vastgestelde prijs. 
ARTIKEL 5. Betalingsvoorwaarden 
1. Stipte betaling is een van de hoofdverbintenissen uit de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 
2. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden ten kantore van verkoper of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening 
3. De termijnen van betaling houden geen verband met de levering of inbedrijfstelling van de goederen, tenzij anders wordt overeengekomen. 
4. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, welke opeisbaar is, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 
5. Van de dag af dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over het door hem verschuldigde bedrag betalen het, op de vervaldag geldende, Euribor tarief van de Nederlandse Bank verhoogd met 4%. 
6. Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is de verkoper bevoegd bij inschakeling van een incassobureau of een advocaat 15% incassokosten te berekenen bijwege van vermogensschade.  
ARTIKEL 6. Eigendomsvoorbehoud  
1. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van verkoper totdat koper geheel aan al zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst heeft voldaan. Tot het moment van overgang van de eigendom is de koper zonder 

schriftelijke toestemming van de verkoper verboden de geleverde goederen te verkopen, te belenen, te verpanden of met hypotheek te belasten op zodanige wijze dat dit goederrechtelijk dan wel verbintenisrechtelijk effect 
zal kunnen hebben.  

2. De koper is gehouden zo nodig derden te informeren met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. 
ARTIKEL 7. Leveringstijd 
1. De levertijd begint te lopen vanaf de dag zoals vermeld in de bevestiging van de overeenkomst. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van overdracht geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. De in 

aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en contracten genoemde levertijden zijn niet als bindend te beschouwen. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van overdracht zo veel mogelijk na te komen, is de verkoper nimmer 
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. 

2. Een zodanige overschrijding geeft koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting harerzijds. De koper dient in geval van uiterlijk waarneembare gebreken of niet 
overeengekomen hoeveelheden of afmetingen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te reclameren bij gebreke waarvan alle aanspraak terzake vervalt. 

ARTIKEL 8. Aflevering en risico  
1. Tenzij wordt geacht anders te zijn overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden ‘af magazijn’ of ‘af fabriek’. 
ARTIKEL 9. Keuring 
1. Koper dient goederen aan de fabriek, respectievelijk aan het magazijn van de verkoper te keuren of te doen keuren, en indien hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt binnen 8 dagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is 

gesteld, worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn aanvaard. 
2. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de koper. 
ARTIKEL 10. Veiligheidsgarantie 
1. Verkoper produceert zelf geen machines doch verkoopt deze slechts. Verkoper garandeert slechts dat hij bereid is zijn volledige medewerking te verlenen met de aansprakelijkstelling van de fabrikant van de machines indien de machine 

niet zou blijken te voldoen aan de door de fabriek opgegeven normen. Verkoper aanvaardt terzake geen enkele eigen aansprakelijkheid. 
ARTIKEL 11. Service 
1. Indien er gratis instructiedagen zijn overeengekomen, zal dit alsmede het aantal daarvan in de opdrachtbevestiging worden vermeld. 
2. Indien de koper een of meer monteurs na de in bedrijf stelling en het aantal overeengekomen instructiedagen langer dan in het vorige lid van dit artikel bedoelde aantal dagen voor controle of instructie wenst te houden, of later nog 

eens een of meer monteurs voor het inspecteren der goederen of voor instructie verlangd, worden hun loon, reis- en verblijfkosten door verkoper aan koper in rekening gebracht. 
ARTIKEL 12. Garantie 
1. De verkoper garandeert overgedragen nieuwe of gebruikte machines gedurende de tijd van drie maanden.  
2. Met betrekking tot nieuwe machines geldt dat de verkoper slechts de fabrieksgarantie aan koper doorgeeft met alle bepalingen en bedingen zoals door de fabrikant opgegeven. 
3. Ten aanzien van export machines, dat wil zeggen machines welke worden geëxporteerd vanuit Nederland naar enig ander land wordt slechts een garantie gegeven gedurende drie maanden na factuurdatum op onderdelen, dat wil 

zeggen dat gedurende deze drie maanden alle onderdelen, gedurende die termijn, waarna uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enige hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos ter beschikking van koper gesteld zullen worden, 
mitsdien zodanig gebrek terstond na ontdekking te zijnen kennis wordt gebracht. Verkoper zal alsdan het  betrokken onderdeel terstond vrachtvrij toezenden. 

4. De onderdelen, welke zijn aangebracht ter vervanging van ondeugdelijke, worden door de verkoper gegarandeerd gedurende drie maanden na de in bedrijf stelling der onderdelen. De garantietermijn wordt verkort na gelang de 
machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn. 

5. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke andere verplichting van de verkoper tegenover de koper. 
6. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten, of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, 

dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op de grond dat de verkoper zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen. 
7. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling door koper of diens personeel of door hem aangewezen derden of wijzigingen, aanwijzingen 

of reparaties door koper, diens personeel of door hem aangewezen derden aan of ten aanzien van het goed verricht, respectievelijk gegeven; verkoper is evenmin aansprakelijk, indien het goed voor andere dan normale 
bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien koper niet stipt de door verkoper gegeven bedrijfs- respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen. 

8. Koper is niet gerechtigd tot terugzending van onderdelen van goederen anders dan nadat schriftelijk toestemming van verkoper is verkregen. 
9. De vervangen onderdelen worden eigendom van verkoper en worden na verkregen toestemming van verkoper voor zijn rekening en risico teruggezonden. 
10. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade en aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk terzake uitgesloten. Koper vrijwaart verkoper voor zover nodig voor aanspraken terzake. 
ARTIKEL 13. Montage, demontage en reparatie 
1. Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden, hierna te noemen: montage, zijn voor rekening en risico van koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
ARTIKEL 14. Overmacht 
1. Onder overmacht worden ten deze en worden in het algemeen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst verstaan en begrepen alle omstandigheden, waardoor na regelen van redelijkheid en billijkheid nakoming –in het kader 

van dit artikel tijdige nakoming- van deze overeenkomst of een onderdeel daarvan niet kan worden gevergd. 
2. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal verkoper dit aan koper berichten onder opgave van de reden en van de vermoedelijke duur van de overmachtstoestand. De tijd van de levering zal met de tijdsduur van de vertraging 

door overmacht worden verlengd. 
3. verkoper heeft zich in beginsel te houden aan de in offertes en contracten genoemde leveringstermijnen, tenzij verkoper zich kan beroepen op overmacht. 
4. Indien de overmacht langer dan 6 weken mocht duren, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder daar bij recht op schadevergoeding te kunnen doen gelden. Eventueel betaalde termijnen zullen 

dan door verkoper aan koper worden terugbetaald. 
5. Indien verkoper zich ten aanzien van de overschrijding van de tijd van levering niet op overmacht kan beroepen, verliest hij zijn recht de prijzen te verhogen, voor alle factoren, elke in de vertragingstijd ontstaan. 
6. Indien de verkoper zich ten aanzien van de overschrijding van de tijd van levering niet op overmacht kan beroepen, heeft koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren dan wel nakoming te vorderen, een en ander echter 

niet dan nadat hij de verkoper per exploit of aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, waarbij koper aan verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 
7. Indien bij eis tot nakoming de levering binnen 10 weken na afloop van de in het vorige lid bedoelde redelijke termijn niet heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst geacht ontbonden te zijn. 
ARTIKEL 15. Wanprestatie / verzuim koper 
1. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt of indien hij surseance aanvraagt, heeft de verkoper het recht om de koopovereenkomst op het nog niet uitgevoerde 

deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en heeft de verkoper het recht om de overgedragen, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op 
vergoeding van de kosten, schade en rente. In die gevallen is elke vordering die gebruiker ten laste van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar. 

2. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd, zal hij geacht worden van  rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht om zonder sommatie, in gebreke 
stelling of rechterlijke tussenkomst, de met de koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. 

3. Een recht van reclame schort de betalingsverplichting niet op. 
ARTIKEL 16. Aansprakelijkheid 
1. Verkoper is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de door overheidsinstanties verstrekte of voorgeschreven regels, capaciteiten, berekeningen en constructies. De verkoper is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de 

door overheidsinstanties verstrekte of doorgeschoven regels, capaciteiten, berekeningen en constructies. Verkoper heeft op basis van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden slechts bevestigd de voorwaarden waaronder het  
CE - veiligheids aspect zoals door de fabriek opgegeven. Verkoper is tot geen enkele andere vrijwaring gehouden dan de fabrikant ten opzichte van verkoper c.q. koper. Verkoper is behoudens de garantieverplichting nimmer voor enige 
schade aansprakelijk, hoe vergaand ook. De wederpartij is verplicht verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schadevergoeding en rente voor schade, ontstaan door vorderingen van derden op verkoper. 

ARTIKEL 17. Verpakking 
1. door verkoper eventueel verzorgde verpakking komt voor rekening en risico van de wederpartij. 
ARTIKEL 18. Annuleren 
1. Indien de wederpartij annuleert, dient zij 25% van de contractprijs te betalen, plus een vergoeding van de gemaakte materiaal- en loonkosten, tenzij de werkelijke schade hoger is waarbij alsdan naast de hiervoor genoemde 25% een 

boete tevens de werkelijke schade verschuldigd is. 
ARTIKEL 19. Bevoegdheid 
1. Op alle overeenkomsten met verkoper is Nederlands recht van toepassing waarbij voor zover noodzakelijk de werking van het wegens koopgedrag wordt uitgesloten. 
2. Op geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te ’s-Hertogenbosch is in deze bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van 

geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
 
 


