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(versie januari 2019)

I.

§1
Algemeen – Toepasselijkheid
Onze verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing; met onze verkoopvoorwaarden
strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van besteller worden door ons niet erkend, tenzij
wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de toepasselijkheid daarvan. Onze
verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij kennis hadden van hiermee strijdige of van
onze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van besteller en wij de levering aan
besteller zonder voorbehoud uitvoeren.

II.

Alle overeenkomsten die tussen ons en de besteller ten behoeve van de uitvoering van deze
overeenkomst getroffen worden, moeten in de overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd.

III.

Onze algemene voorwaarden gelden alleen jegens kooplieden in de zin van het (Duitse)
Wetboek van Koophandel.

IV.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met
de besteller.

I.

§2
Aanbod, documenten
Indien de bestelling moet worden aangemerkt als aanbod in de zin van § 145 BGB (Duits
Burgerlijk Wetboek), kunnen wij deze binnen 4 weken aanvaarden.

II.

Voor afbeeldingen, tekeningen, calculaties en andere documenten blijven eigendoms- en
auteursrechten aan ons voorbehouden, deze mogen niet aan derden ter beschikking worden
gesteld. Dit geldt in het bijzonder voor die schriftelijke documenten die als ’vertrouwelijk’
gekenmerkt zijn. Voor het doorgeven aan derden heeft de besteller onze uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming nodig.

III.

Informatie over de eigenschappen en de toestand van de geleverde goederen en hun
technische gegevens staat ter beschikking in de technische documenten en beschrijvingen
bijgevoegd bij onze catalogi en is uitdrukkelijk bestanddeel van de overeenkomst m.b.t. de
conformiteit van de geleverde goederen. Afwijkingen van deze kwaliteitskenmerken zijn alleen
dan geoorloofd als ze uitdrukkelijk schriftelijk in de betreffende overeenkomst worden
overeengekomen. Mondelinge toezeggingen van onze medewerkers ter plaatse zijn voor ons
niet bindend, resp. worden geen deel van de overeenkomst, als zij niet schriftelijk door ons
worden bevestigd.

I.
II.

De wettelijke BTW is niet bij onze prijzen inbegrepen. Voor leveringen binnen de EU worden
rekeningen zonder geldende wettelijke BTW uitgeschreven. Voorwaarde hiervoor is wel dat de
ontvanger van de rekening ten tijde van de opstelling van de rekening een geldig BTW -IDnummer heeft.
Voor de aftrek van korting is een aparte schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.

IV.

Voor zover niet anders vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dient de koopprijs netto (zonder
enige aftrek) binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum te worden betaald. Vier weken na
ontvangst van de factuur is besteller overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het BGB
zonder verdere ingebrekestelling in gebreke. Afwijkingen van deze regeling worden alleen
geacht te zijn overeengekomen als in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk een andere
betalingstermijn is vermeld. Indien besteller in gebreke is, hebben wij het recht om aan besteller
vertragingsrente ten bedrage van 9 procentpunten boven de toepasselijke basisrente per jaar in
de zin van § 247 BGB in rekening te brengen. Het relevante tijdstip voor de ontvangst van de
factuur is bij twijfel de datum van de handtekening op de pakbon. Indien wij een hogere
vertragingsschade kunnen aantonen, zijn wij bevoegd deze te vorderen. Besteller heeft evenwel
het recht om aan te tonen dat wij ten gevolge van het betalingsverzuim geen of een aanzienlijk
geringere schade hebben geleden.

I.

De besteller heeft alleen recht tot verrekening, indien zijn tegeneisen rechtsgeldig zijn
vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. Bovendien is hij tot het uitoefenen van zijn
retentierecht slechts dan bevoegd, indien zijn tegenvorderingen op dezelfde contractuele relatie
berusten.
§4
Levertijd
Voorwaarde voor het begin van de door ons aangegeven levertijd is het afstemmen van alle technische
vragen.

II.

Bij een vertraagde levering kunnen wij slechts dan in verzuim verkeren, indien wij de reden voor
het verzuim zelf te verantwoorden hebben. Door een vertraging van de levering, veroorzaakt
door een van onze toeleveranciers, raken wij niet in verzuim.

III.

Geeft de besteller ons, nadat wij reeds in verzuim zijn, een redelijk uitstel, dan kan hij na een
vruchteloze afloop van dit uitstel van de overeenkomst ontbinden.

IV.

Om aan onze leveringsverplichtingen te kunnen voldoen wordt vereist dat dat de besteller tijdig,
volledig en correct aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die voortvloeien uit de overeenkomst.

V.

I.
II.

I.

Voor zover er sprake is van een door ons te verantwoorden gebrek, dan hebben wij het recht naar
onze keuze het gebrek op te lossen of een vervangende levering te doen. In het geval van
opheffing van het gebrek zijn wij verplicht alle noodzakelijke kosten voor het transport en de
opheffing van het gebrek, met name transport-, voorrij- en materiaalkosten te dragen, voor zover
deze niet onredelijk verhoogd worden door het feit dat het gekochte goed naar een andere plaats
dan de plaats van levering werd gebracht. De verplichting tot overname van de kosten bestaat
alleen met betrekking tot het transport naar de besteller, echter niet voor de kosten van het
transport van de besteller naar de consument.

III.

Indien wij niet bereid of in staat zijn tot verhelpen van het gebrek / vervangende levering of indien op
andere wijze de opheffing van het gebrek of de vervangende levering mislukt, dan kan de besteller naar
eigen keuze de overeenkomst ontbinden of een passende vermindering van de koopprijs of een
schadevergoeding eisen.

IV.

De garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf de risico-overdracht. Deze termijn is een
verjaringstermijn en geldt ook voor aanspraken op vervanging van vervolgschade na gebreken,
voor zover geen claims ten gevolge van onjuiste omgang worden ingediend.

I.

Indien de besteller in gebreke blijft met het aanvaarden van de overeenkomst, of op een andere
manier niet voldoet aan zijn medewerkingsverplichtingen, dan zijn wij bevoegd, vergoeding van
de schade, die naar aanleiding van het gedrag van de besteller bij ons ontstaat, inclusief
eventuele meerkosten, van de besteller te eisen. In dat geval gaat ook het risico van een
toevallige ondergang of een toevallige verslechtering van de gekochte goederen over op de
besteller op het moment waarop hij de aanvaarding vertraagt.
§5
Risico-overdracht
Voor zover niet anders uit de orderbevestiging blijkt, is de levering af fabriek overeengekomen.
Indien de besteller dat wenst, dekken wij de levering door een transportverzekering, de kosten
hiervoor zijn voor rekening van de besteller.
§6
Garantie
Het recht van de besteller op garantie stelt voorop, dat deze zijn conform §§ 377, 378 van het Duitse
Wetboek van Koophandel voorgeschreven onderzoeks- en klachtverplichtingen is nagekomen, d.w.z. dat
de geleverde goederen ter plaatse op gebreken onderzocht moeten worden. Deze gebreken moeten met
een klachttermijn van in totaal 8 dagen schriftelijk bij ons worden gemeld. Komt de schriftelijke klacht niet
binnen deze termijn bij ons binnen, dan gelden de goederen als geleverd zonder gebreken.

§7
Eigendomsvoorbehoud
Totdat alle betalingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst zijn ontvangen, behouden wij
ons het eigendom voor van het gekochte. Ingeval besteller in strijd handelt met de
overeenkomst, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, zijn wij bevoegd om het
gekochte terug te nemen. Als wij het gekochte terugnemen, betekent dit niet dat wij de
overeenkomst ontbinden, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Indien wij beslag leggen
op het gekochte, betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden.

II.

In het geval van meerdere leveringen door ons aan de besteller heeft het
eigendomsvoorbehoud betrekking op alle door ons geleverde goederen, die nog in het bezit zijn
van de besteller, onafhankelijk van de betaling van de betreffende rekening.

III.

De besteller is verplicht de gekochte goederen zorgvuldig te behandelen, hij is vooral verplicht,
deze goederen voor zijn rekening passend tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen schade
door brand, water en diefstal. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden
noodzakelijk zijn, moet de besteller deze op eigen kosten laten uitvoeren.

IV.

In het geval van een beslaglegging of overige ingrepen door derden dient besteller ons hiervan
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen zodat wij een vordering kunnen instellen
overeenkomstig § 771 ZPO (Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Voor zover de
derde niet in staat is om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een vordering
overeenkomstig § 771 ZPO aan ons te vergoeden, is besteller aansprakelijk voor de door ons
geleden schade.

V.

De besteller heeft het recht de gekochte goederen in normaal handelsverkeer door te verkopen; hij
draagt echter reeds nu alle vorderingen die ontstaan ter hoogte van het factuur-eindbedrag aan ons
over, en wel onafhankelijk van het feit of de goederen zonder of na bewerking worden doorverkocht.
Tot het innen van deze vordering blijft de besteller ook na overdracht gemachtigd. Onze bevoegdheid
om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter, de vordering niet te
innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen uit de geïncasseerde opbrengst nakomt, geen
betalingsachterstand heeft en in het bijzonder geen verzoek tot faillietverklaring doet, surseance van
betaling aanvraagt of de betalingen staakt. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen wij eisen, dat de
besteller de overgedragen vorderingen en de debiteuren aan ons bekend maakt, alle voor het innen
vereiste gegevens verstrekt, de daarbij behorende documenten overhandigt en de overdracht aan de
debiteuren (derden) mededeelt.

VI.

De bewerking of omvorming van de gekochte goederen door de besteller wordt altijd voor ons
uitgevoerd. Als de goederen met andere ons niet toebehorende voorwerpen worden verwerkt
verkrijgen wij het mede-eigendom aan de nieuwe goederen in een verhouding van de waarde van
de gekochte goederen tot de andere verwerkte voorwerpen ten tijde van de bewerking. Voor de
door bewerking ontstane goederen geldt overigens hetzelfde als voor onder voorbehoud geleverde
gekochte goederen.

§3
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Voor zover bij de orderbevestiging niet anders werd vastgelegd, gelden onze prijzen ’af fabriek’.

III.

V.

II.

VII. Worden de goederen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen onscheidbaar vermengd, dan
verkrijgen wij het mede-eigendom aan de nieuwe goederen in een verhouding van de waarde van de
gekochte goederen tot andere voorwerpen ten tijde van de vermenging. Geschiedt de vermenging op
dusdanige wijze dat de goederen van de besteller als hoofdzaak beschouwd moeten worden, dan geldt
als overeengekomen, dat de besteller verhoudingsgewijs het mede-eigendom aan ons overdraagt. De
besteller bewaart het op die manier ontstane alleen- of mede-eigendom zorgvuldig voor ons.
VIII. De besteller draagt ook de vordering voor het waarborgen van onze vorderingen jegens hem
aan ons over, die door de verbinding van de gekochte goederen met een perceel jegens derden
ontstaan.
IX.

I.

II.
III.

Wij verplichten ons ertoe de voor ons ontstane zekerheden op aanvraag van de besteller in
zoverre vrij te geven, als de waarde van onze zekerheid de te waarborgen vordering met meer
dan 20% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheid is aan ons.
§8
Geschillen / Plaats van uitvoering / Toepasselijk recht
Voor zover besteller koopman is in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, worden
geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats te 32120
Hiddenhausen. Tevens zijn wij bevoegd besteller te dagvaarden voor de bevoegde rechter in
zijn woonplaats.
Plaats van uitvoering is onze vestigingsplaats, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is
vermeld.
Indien de partijen in Duitsland zijn gevestigd, zijn voor het overige de bepalingen van het Duitse
BGB van toepassing. Indien besteller gevestigd is in het buitenland, wordt het Weens
koopverdrag van toepassing verklaard op de overeenkomst en worden geschillen voorgelegd
aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de leverancier.
§9
Gegevensbescherming
Voor zover persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van de zakelijke
relatie tussen ons en besteller, nemen wij hierbij de toepasselijke bepalingen inzake
gegevensbescherming in acht.
§ 10
Voorbehoud van rechten (Salvatorische clausule)
De ongeldigheid van een van de bovengenoemde bepalingen heeft geen invloed op de
geldigheid van de andere bepalingen. Deze wordt door de partijen door een dergelijke
vervangen die in het kader van de wettelijke voorschriften het gewenste zo dicht mogelijk
benadert.
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