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INLEIDING 

1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing indien partijen deze 
schriftelijk of anderzijds zijn overeengekomen. Als de Algemene 
Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op een specifiek contract, of wijzigingen of 
afwijkingen hiervan, dient dit schriftelijk door partijen overeengekomen te worden. 

De zaak/zaken die onder deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt/worden 
geleverd, worden hierna ‘het Product” genoemd. 

Waar in deze Algemene Leveringsvoorwaarden de term “schriftelijk" wordt 
gehanteerd, dient dit begrepen te worden als een door partijen ondertekend 
document, of een brief, fax of e-mailbericht en alle overige soortgelijke middelen, 
zoals overeengekomen door partijen. 

PRODUCTINFORMATIE 

2. Alle informatie en gegevens, opgenomen in de algemene productdocumentatie en 
prijslijsten, in elektronisch formaat of enig andere vorm, zijn uitsluitend bindend indien 
deze – ter referentie - expliciet in de Overeenkomst zijn opgenomen. 

TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN 

3. Alle aan het Product, of aan de fabricage daarvan, gerelateerde tekeningen en 
technische documenten die door een partij aan de andere partij vóór ofwel na de 
contractuele verbintenis ter beschikking werden gesteld, blijven het eigendom van de 
partij die deze ter beschikking heeft gesteld. 

Door één der partijen ontvangen tekeningen, technische documenten of andere 
technische informatie, zullen uitsluitend voor het doel waarvoor deze ter beschikking 
werden gesteld, worden gebruikt. Zonder de toestemming van de ter beschikking 
stellende partij mogen voornoemde documenten niet door / voor derden worden 
gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen of gecommuniceerd. 

4. Leverancier zal uiterlijk op het tijdstip van de levering, gratis informatie en 
tekeningen ter beschikking stellen die voor Koper noodzakelijk zijn om het product te 
installeren, in gebruik te stellen en te nemen, en te onderhouden. Dergelijke 
informatie en tekeningen zullen in een overeengekomen aantal ter beschikking 
worden gesteld, doch minimaal één exemplaar van elk. Leverancier is niet verplicht 
fabricage- of constructietekeningen voor het Product of reserveonderdelen aan te 
leveren.  

LEVERING, RISICO-OVERGANG 

5. Elke leveringsovereenkomst zal onderworpen zijn aan en overeenkomen met de 
INCOTERMS die van kracht zijn op het moment dat de Overeenkomst werd 
aangegaan. Indien er niet specifiek leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal 
de levering op basis van Af fabriek (Ex works  - EXW) plaatsvinden. 

Het risico van het Product gaat over op de overeengekomen leveringsdatum of op de 
datum dat het Product aan de eerste transporteur is overgedragen, afhankelijk van 
wat eerder plaatsvindt. 

Als de Leverancier, op verzoek van Koper, actie neemt om het Product naar de 
plaats van bestemming te laten vervoeren, zal het risico overgaan op het moment 
van de overeengekomen leveringsdatum of op de datum dat het Product aan de 
eerste transporteur wordt overgedragen, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt. 
Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij anders overeengekomen. 

LEVERTIJD. VERTRAGING 

6. Indien partijen, in plaats van een levertijd een termijn zijn overeengekomen waarop 
de levering komt te vervallen, zal een dergelijke termijn aanvangen op het moment 
dat de Overeenkomst wordt aangegaan, aan alle officiële formaliteiten is voldaan, 
eventuele zekerstellingen zijn overeengekomen en aan eventuele andere eerste 
vereisten is voldaan. 

7. Als de Leverancier voorziet dat hij niet in staat zal zijn het Product op de levertijd te 
leveren, dient hij de Koper onmiddellijk schriftelijk te informeren over de grond 
daarvan, indien mogelijk voorzien van de termijn waarbinnen de levering verwacht 
kan worden.           

Als de Leverancier een dergelijk schrijven niet aan Koper doet toekomen, is Koper 
gerechtigd schadeloosstelling aangaande de door hem gemaakte kosten, die niet 
zouden zijn gemaakt indien een dergelijk schrijven wel was ontvangen, te vorderen. 

8. Als de vertraging van de levering is veroorzaakt door één van de omstandigheden 
genoemd in Artikel 35 of als gevolg van enige handeling of nalating daarvan door de 
Koper, inclusief de opschorting genoemd in Artikel 16 of 38, zal de levertijd worden 
opgeschort met een termijn die in het kader van alle betreffende omstandigheden 
redelijk is. Deze bepaling is van toepassing, onafhankelijk van het feit of de reden 
voor de vertraging is ontstaan vóór of na de overeengekomen levertijd.  

9. Als het Product niet op de overeengekomen levertijd wordt geleverd (zoals 
aangegeven in Artikel 6 en 8), is Koper gerechtigd een boete op te leggen voor de 
periode vanaf de datum dat geleverd had moeten worden. De boete is gelijk aan 
0,5% van de koopprijs voor elke hele week opschorting van de levering.  

De boete zal niet hoger zijn dan 2% van de koopprijs. Als slechts een deellevering 
van het Product is opgeschort, zal de boete worden berekend naar rato van de aan 
dat deel gerelateerde koopprijs, dat als gevolg van de opschorting niet voor het 
bedoelde gebruik der partijen kan worden ingezet. De boete dient betaald te worden 
op het moment dat Koper dit schriftelijk eist, echter niet voordat de complete levering 
is geleverd of de Overeenkomst genoemd in Artikel 10 is ontbonden.  

De Koper verbeurt zijn recht op boete als hij niet binnen zes (6) maanden na de 
termijn dat de levering had moeten plaatsvinden, een schriftelijke aanspraak voor een 
dergelijke boete aan Leverancier heeft gericht. 

10. Als de vertraging van dien aard is dat Koper gerechtigd is de maximale boete 
genoemd in Artikel 9 te eisen, en als het Product nog steeds niet is geleverd, is Koper 
gerechtigd de Leverancier schriftelijk de mogelijkheid van een laatste redelijke 
levertermijn te bieden, welke echter niet minder dan een (1) week mag bedragen. 

Als de Leverancier niet binnen deze uiterlijk termijn levert, en dit niet is gebaseerd op 
omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, is Koper gerechtigd als 
gevolg van het niet leveren van een dergelijk onderdeel door Leverancier, de 
Overeenkomst met de Leverancier schriftelijk te ontbinden, daar het Product niet als 
bedoeld door partijen gebruikt kan worden. 

Als de Koper de Overeenkomst ontbindt, is hij gerechtigd schadeloosstelling voor 
verliezen als gevolg van het niet leveren door Leverancier te eisen, De totale 
schadeloosstelling, inclusief de boete genoemd in Artikel 9, bedraagt niet meer dan 
11% van de koopprijs van dat onderdeel als gevolg waarvan de Overeenkomst is 
ontbonden. 

Tevens is Koper gerechtigd de Overeenkomst - schriftelijk aan Leverancier - te 
ontbinden indien het duidelijk is dat de betreffende omstandigheden een vertraging in 
de levering tot gevolg zullen hebben, waarbij krachtens Artikel 9 de Koper gerechtigd 
is een maximale boete te eisen. 

Ter vereenvoudiging van het ontbinden om deze reden, is Koper gerechtigd een 
maximale schadeloosstelling en compensatie te eisen zoals genoemd in het derde lid 
van dit Artikel 10. 

11. De boete genoemd in Artikel 9 en het ontbinden van de Overeenkomst met 
beperkte schadeloosstelling genoemd in Artikel 10 zijn voor de Koper de enige 
mogelijkheden ingeval van een vertraging of opschorting van de levering door de 
Leverancier. Alle overige claims op de Leverancier gebaseerd op een dergelijke 
vertraging, zijn uitgesloten.  

12. Als de Koper voorziet dat hij niet in staat zal zijn de levering van het Product op 
de levertijd te accepteren, dient hij Leverancier onverwijld en schriftelijk hierover te 
informeren, onder vermelding van de reden hiervoor en, indien mogelijk, met een 
termijn waarop de levering wel geaccepteerd kan worden. 

Als de Koper de levering op de levertijd niet accepteert, is hij niettemin gehouden 
enig deel van de koopprijs die op de levertijd vervalt te voldoen, alsof de levering 
heeft plaatsgevonden. De Leverancier zal voor opslag zorgdragen, dit voor risico en 
rekening van Koper. Tevens zal de Leverancier op verzoek van Koper het Product 
voor rekening van Koper verzekeren.  

13. Tenzij de Koper de levering niet heeft kunnen accepteren ten gevolge van 
omstandigheden genoemd in Artikel 35, is Leverancier gerechtigd de Koper 
schriftelijk in kennis te stellen dat Koper de levering binnen een laatste, redelijke 
termijn dient te accepteren. 

Indien, om enige niet aan Leverancier toekenbare reden, de Koper die levering niet 
binnen een dergelijke periode accepteert, is Leverancier gerechtigd de 
Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.  

Leverancier is dan gerechtigd schadeloosstelling te eisen voor het verlies dat hij door 
het in gebreke blijven van Koper heeft geleden. De schadeloosstelling mag het 
bedrag dat van toepassing is op het onderdeel van het Product waarvoor de 
Overeenkomst werd ontbonden, niet overschrijden.  

BETALING 

14. Tenzij anders overeengekomen zal betaling van de koopprijs volledig worden 
betaald als het Product, of enig essentieel onderdeel daarvan, gereed is voor 
levering. 

15. Ongeacht de gebruikte betalingswijze, zal de betaling niet als voldaan worden 
beschouwd voordat de rekening van Leverancier volledig en onherroepbaar is 
gecrediteerd. 

16. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft 
plaatsgevonden, is Koper direct rente aan Leverancier verschuldigd. De rente zal 
tussen partijen worden overeengekomen. Indien partijen geen rente overeenkomen, 
bedraagt de rente 8 rentepunten hoger dan de herfinancieringmogelijkheden van de 
Centrale Europese bank, geldig op het moment dat de betaling verschuldigd is. 

In het geval van een te late betaling is de Leverancier gerechtigd, na schriftelijke 
aanmaning aan Koper, zijn leveringen onder de Overeenkomst op te schorten totdat 
de betaling is ontvangen. 

Als de Koper binnen drie maanden na afloop van de betalingstermijn de rekening niet 
heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst – door schriftelijke 
mededeling aan Koper – te ontbinden en maakt Leverancier aanspraak op 
schadeloosstelling voor de verliezen die hij heeft geleden. In geen geval zal de 
schadeloosstelling de overeengekomen koopprijs overschrijden. 

Elk recht of vertrouwen van de koper om bedragen die zijn verschuldigd door de 
leverancier te verrekenen of op te schorten, is uitgesloten. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

17. Het Product blijft eigendom van Leverancier totdat het Product volledig aan 
Leverancier is betaald, met dien verstande dat een dergelijk eigendomsvoorbehoud 
onder de geldige wetgeving rechtmatig is. 

Op verzoek van Leverancier zal Koper alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn 
om het eigendomsvoorbehoud van Leverancier t.a.v. het Product in het betreffende 
land zeker te stellen.  

Het eigendomsvoorbehoud heeft geen invloed op de risico-overgang krachtens 
Artikel 5. 
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR DEFECTEN 

18. In navolging van Artikel 19 tot en met 33 zal Leverancier elk defect of non-
conformiteit (hierna genoemd defect(en)) als gevolg van een onjuist ontwerp, 
materialen of vakmanschap herstellen. 

19. De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot defecten die binnen een 
(1) jaar na levering optreden. Indien het dagelijks gebruik van het Product het 
overeengekomen gebruik overschrijdt, zal de termijn van een (1) jaar naar rato 
worden beperkt. 

20. Als een defect van een onderdeel van het Product is hersteld, is Leverancier 
conform dezelfde voorwaarden en condities als van toepassing op het originele 
Product, gedurende een (1) jaar aansprakelijk voor defecten aan of van het 
gerepareerde of vervangen onderdeel. Voor de overige onderdelen van het Product 
zal de periode krachtens Artikel 19 uitsluitend met een periode worden verlengd 
waarin het Product als gevolg van eerder genoemd defect, buiten gebruik is geweest.  

21. Verkoper zal Leverancier onverwijld schriftelijk in kennis stellen op het moment 
dat enige defect zich voordoet. Een dergelijk schrijven mag in geen geval later dan 
twee weken na het verlopen van de in Artikel 19 genoemde termijn, de Leverancier 
bereiken. Het schrijven dient een omschrijving van het defect te bevatten. 

Indien Koper de Leverancier niet binnen de termijn genoemd in het eerste lid van dit 
Artikel schriftelijk in kennis stelt van het defect, verbeurt hij zijn recht op herstel van 
het defect. Als het defect van dien aard is dat het mogelijk schade kan veroorzaken, 
dient Koper de Leverancier hierover onmiddellijk en schriftelijk te informeren. Indien 
Koper dit nalaat is Koper verantwoordelijk voor schade die uit deze tekortkoming 
voortvloeit. 

De kennisgeving schort de betalingsverplichting van de koper niet op. 

22. Bij ontvangst van de schriftelijke mededeling krachtens Artikel 21 zal Leverancier 
het defect zonder enige vertraging en op eigen kosten zoals bepaald in Artikel 18 tot 
en met  33 repareren. 

Reparatie zal plaatsvinden op de locatie waar het Product zich bevindt, tenzij 
Leverancier het noodzakelijk acht dat het defecte onderdeel of het Product ter 
reparatie of vervanging aan hem wordt geretourneerd. 

Leverancier is verplicht het in- en uitbouwen van het onderdeel te verrichten, indien 
hiervoor specifiek kennis vereist is. Als dergelijke specifieke kennis geen vereiste is, 
heeft Leverancier aan zijn verplichtingen ten aanzien van het defect voldaan indien hij 
Koper een gerepareerd of vervangend onderdeel levert. 

23. Als de Koper een schrijven als genoemd in Artikel 21 heeft doen uitgaan en er 
wordt geen defect geconstateerd waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, is 
Leverancier gerechtigd schadeloosstelling voor de gemaakte kosten als gevolg van 
voornoemd schrijven te declareren en te ontvangen. 

24. De Koper zal voor eigen rekening het in- en uitbouwen van de apparatuur, anders 
dan het Product uitvoeren, met dien verstande inzoverre dit noodzakelijk is voor het 
verhelpen van het defect. 

25. Tenzij anders overeengekomen zal het transport van het Product en/of 
onderdelen daarvan naar en van Leverancier in het kader van het verhelpen van 
defecten waarvoor de Leverancier verantwoordelijk is, voor risico en rekening van 
Leverancier plaatsvinden. De Koper zal de instructies van de Leverancier voor een 
dergelijk transport opvolgen. 

26. Tenzij anders overeengekomen is de Koper verantwoordelijk voor andere 
bijkomende kosten die bij de Leverancier ontstaan in het kader van reparatie, 
uitbouw, installatie en transport, indien het Product op een andere locatie dan 
genoemd in de Overeenkomst – het afleveradres- staat opgesteld. 

27. Defecte onderdelen die zijn vervangen, zullen aan de Leverancier ter beschikking 
worden gesteld en zullen zijn eigendom zijn. 

28. Indien Leverancier niet binnen redelijke termijn aan zijn verplichtingen krachtens 
Artikel 22 voldoet, is Koper gerechtigd Leverancier schriftelijk te sommeren binnen 
een finale termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 

Als de Leverancier binnen genoemde finale termijn niet aan zijn verplichtingen 
voldoet, is de Koper gerechtigd een derde partij de noodzakelijke werkzaamheden 
voor rekening en risico van de Leverancier uit te laten voeren.  

Indien het defect succesvol door Koper of een derde partij is verholpen, wordt 
vergoeding door Leverancier van de redelijke kosten door Koper hiertoe gemaakt 
beschouwd als volledig voldaan te hebben aan zijn verplichtingen in het kader van 
het betreffende defect. 

29. Indien het defect niet met succes is verholpen, zoals genoemd in Artikel 28, a) is 
Koper gerechtigd een korting op de koopprijs naar rato van de verminderde waarde 
van het Product te ontvangen, met dien verstande dat deze korting nooit meer dan 
15% van de koopprijs zal bedragen, of b) waar het defect dermate essentieel is dat 
Koper geen voordeel heeft van de Overeenkomst, is de Koper, na schriftelijk 
mededeling hiervan aan Leverancier, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. De  

Koper is vervolgens gerechtigd een schadeloosstelling voor de door hem geleden 
verliezen van maximaal 15% van de koopprijs te vragen. 

30. De Leverancier is niet aansprakelijk voor defecten van geleverde materialen of 
ontwerpen die door Koper zijn bedongen of gespecificeerd. 

31. De Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor defecten die ontstaan onder de 
gebruiksvoorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst en het deugdelijk 
gebruik van het Product. De aansprakelijkheid van de Leverancier omvat niet 
defecten ontstaan als gevolg van ondeugdelijk onderhoud, onjuiste installatie of 
onjuiste reparatie door de Koper, of voor modificaties die door Koper of derden, 
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Leverancier, zijn uitgevoerd. 

Voorts valt de normale slijtage en verbruik niet onder de aansprakelijkheid van de 
Leverancier. 

32. Niettegenstaande het bepaalde in Artikel 18 tot en met 31 is Leverancier niet 
aansprakelijk voor defecten van delen van het Product die optreden na een termijn 
van twee (2) jaar na aanvang van de termijn zoals genoemd in Artikel 9. 

33. Behoudens het genoemde in Artikel 18 tot en met 32, is Leverancier niet voor 
defecten aansprakelijk. Dit is van toepassing op verliezen die het defect kan 
veroorzaken, waaronder productieverlies, winstderving en/of overige indirecte kosten.  

AANSPRAKELIJKHEIDSTELLING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET 
PRODUCT 

34. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade aan het eigendom 
veroorzaakt door het Product, nadat het is geleverd en in het bezit van de Koper is. 
Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade aan producten die door Koper 
worden of zijn geproduceerd, of voor producten waarvan de producten van de Koper 
onderdeel van uitmaken. 

Als de Leverancier door derden, zoals in het voorgaand lid omschreven, voor een 
dergelijke schade aan eigendommen aansprakelijk wordt gesteld, zal de Koper de 
Leverancier vrijwaren, beschermen en verdedigen. 

Als een schadeclaim zoals in dit Artikel beschreven door een derde tegen een der 
beide partijen wordt ingediend, dient de beschuldigde partij de andere partij direct 
daarvan schriftelijk te informeren. 

De Leverancier en Koper zijn onderling verplicht gehoor te geven aan een oproep ter 
verschijning voor de rechtbank in het geval van enige claim die tegen hen op basis 
van schade die verondersteld wordt door het Product veroorzaakt te zijn, is 
ingediend. 

OVERMACHT 

35. Leverancier is gerechtigd prestaties zoals overeengekomen in de Overeenkomst 
op te schorten indien deze prestaties verhinderd of onredelijk verplichtend gemaakt 
worden als gevolg van, maar niet uitsluitend, één van de volgende omstandigheden: 
bedrijfsgeschillen en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de 
leverancier vallen, zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, optreden van 
politie, het openbaar ministerie, brandweer en/of andere ambtenaren, oproer, 
rekwisitie, confiscatie, embargo, beperkingen ten aanzien van macht, 
overheidsmaatregelen als gevolg van een uitbraak van virussen dan wel de gevolgen 
van besmettelijke ziekten of epidemieën, extreme weersomstandigheden waaronder 
maar niet gelimiteerd tot natuurrampen, sneeuwstormen, hevige regenval, vorst en 
hagel, vertragingen in leveringen of gebrekkige leveringen van onderaannemers, 
veroorzaakt door de omstandigheden genoemd in dit Artikel. Een situatie genoemd in 
dit Artikel, ongeacht of deze zich voordoet vóór of na het opstellen van de 
Overeenkomst, geeft uitsluitend recht op opschorting indien het effect op de 
uitvoering van de prestaties op het moment van het opstellen van de Overeenkomst 
niet kon worden voorzien. 

36. De partij die gehinderd is tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van 
overmacht dient de andere partij direct schriftelijk op de hoogte te stellen van de 
onderbreking en de opschorting als gevolg van dergelijke omstandigheden. Indien 
overmacht de Koper verhindert zijn verplichtingen na te komen, zal hij Leverancier 
voor kosten gemaakt ter zekerstelling en bescherming van het Product vergoeden. 

37. Behoudens wat anderszins uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, is elke 
partij gerechtigd de Overeenkomst onder schriftelijke mededeling aan de andere 
partij te ontbinden, indien de uitvoering van de Overeenkomst meer dan 6 maanden, 
krachtens Artikel 35, is opgeschort. 

VERWACHTE ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT 

38. Ongeacht het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden in het kader van 
opschorting, is elke partij gerechtigd de uitvoering van de in de Overeenkomst 
genoemde verplichtingen op te schorten, indien onomstotelijk vaststaat dat de andere 
partij niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Een partij die zijn 
verplichtingen onder de Overeenkomst opschort zal de andere partij onverwijld en 
schriftelijk daarvan op de hoogte stellen.  

GEVOLGSCHADE 

39. Behoudens anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, is geen der 
partijen aansprakelijk ten opzichte van de andere partij in geval van 
productieverliezen, winstderving, contractverlies of enig andere gevolgschade of 
indirecte schade van welke aard dan ook. 

REGELS BETREFFENDE BEWIJS 

40. In het geval van geschillen over de ontvangst van het verkoopinformatieboek, 
productbrochures, producttekeningen, brochures, productinstallatietekeningen, 
installatiehandleidingen, EG-conformiteitsverklaring, inbouwverklaring of enig ander 
document, moeten de logbestandsgegevens van de leverancier overtuigend bewijs 
leveren. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER 

41. Alle geschillen die kunnen ontstaan als gevolg van een overeenkomst waarop 
deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of als gevolg van 
nadere overeenkomsten, die een gevolg is van een dergelijke overeenkomst, zullen 
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse gerecht of rechter. Als de wet geen 
Nederlandse gerecht of rechter voorschrijft is de regionale rechtbank 
(arrondissement) van de woonplaats van de leverancier verantwoordelijk. 

42. Nederlands recht is van toepassing. 

43. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige 
andere internationale regelgeving waarvan de uitsluiting is toegestaan. 


