ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN: Vranken Dichtingsproducten B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Geleen, Nederland
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg
onder nummer 14031665
Artikel 1 Definities
Gebruiker
: Vranken Dichtingsproducten B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper
: de wederpartij van gebruiker, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en koper.
Artikel 2 Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient deze uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepaling.
4.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
5.
Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
Artikel 3 Aanbiedingen
1.
Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of
de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar.
2.
Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of
aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders
aangeeft.
4.
Gebruiker behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
5.
De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie,
tekeningen, afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke
handels- en materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven
voorbehouden als het door omstandigheden, betreffende de grondstof of uit technische redenen
onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie
gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien
verstande dat gebruiker bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te
passen.

6.

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Overeenkomst
1.
De opdrachtbevestiging van gebruiker wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, tenzij koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden gebruiker slechts indien
deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3.
Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
4.
Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijke persoon en/of
rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk
aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5.
Elke overeenkomst wordt van gebruikers zijde aangegaan onder de opschortende voorwaarde
dat koper - uitsluitend ter beoordeling van gebruiker- voldoende kredietwaardig schijnt voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst.
6.
Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
7.
Voorts is gebruiker bevoegd om indien hij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht voor een juiste
uitvoering van de hem verstrekte opdracht en na overleg met koper, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan koper zullen worden
doorberekend.
8.
Koper is gehouden gebruiker tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn
voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
9.
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- de koper/wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van gebruiker kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
10. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
11. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12. Indien gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
14. Indien de koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en

met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
15. Indien de koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
16. Ingeval koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendommen wordt gelegd;
b. onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn
te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft
gebruiker door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het
recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door koper
op grond van de door gebruiker verleende diensten, terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd gebruikers recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten;
Artikel 5 Prijzen
1.
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van gebruiker:
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen (speciale lucht- en/of zeevrachtverpakking);
in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- in euro’s;
2.
Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is gebruiker gerechtigd om de
orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel
terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige
prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. De koper is in dat geval niet
gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak
vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan
is uitsluitend de koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij gebruiker alsdan alsnog
bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren,
of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden
na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 6 Annulering
Indien koper nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van
de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd gebruikers recht
op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 7 Levering
1.
Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van koper.
Tenzij anders overeengekomen, bepaalt gebruiker de plaats en wijze van aflevering. Franco
levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door gebruiker met koper is overeengekomen
en in de offerte of anderszins wordt aangegeven.
2.
Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
3.
Koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten
en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling van gebruiker dat de zaken tot zijn beschikking staan.
4.
Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/ aan het geleverde en/of de
verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of
de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij
gebreke waarvan koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan
worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5.
Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan
factureren.
6.
Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper
gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.
Indien gebruiker gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
8.
Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door koper niet zijn afgenomen, staan zij
tot zijn beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na verloop van 30 dagen is
gebruiker bevoegd vrij over de zaken te beschikken waarbij de verplichting tot betaling van de
koopprijs en dergelijke door koper onverminderd blijft bestaan.
9.
Indien gekocht is op afroep, is koper verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te
roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is gebruiker gerechtigd
de niet afgeroepen zaken zondermeer aan koper te leveren.
10. Gebruiker is gerechtigd de goederen onder rembours te leveren.
11. Gebruiker is gerechtigd, maar niet verplicht de gekochte zaken namens en voor rekening van
koper te verzekeren.
12. Levering geschiedt af bedrijf gebruiker. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper afname weigert of
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering,
is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.
13. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
14. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts
de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering.

15.

16.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen gebruiker bevoegde persoon en de koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van gebruiker op en is voor de koper
evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens gebruiker gehouden is, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder
begrepen kosten) aan de zijde van gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 8 Transport/risico
1.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het
moment waarop de producten aan de in de macht van de koper of van een door de koper
aangewezen derde worden gebracht.
2.
Indien gebruiker voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn
zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper.
3.
Wanneer koper aan gebruiker geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van
transport, verzending, verpakking en dergelijke, door gebruiker als goed huisvader/koopman
bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, inclusief
schuld/nalatigheid van de vervoerder.
4.
Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/de verzending, worden slechts
uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.
Gebruiker is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te
brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer gebruiker een dergelijke vergoeding in
rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
Artikel 9 Overmacht
1.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de
zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computer-storingen,
import- en exportbelemmeringen, natuurgeweld, ziekte van personeel en stagnatie in levering
door toeleveranciers, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of van derden daaronder begrepen.
3.
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
4.
Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid
is gebleken.
5.
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan
onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de
overeenkomst.
2.
Indien gebruiker desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid in
ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3.
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
koper/wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
4.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke
opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde.
5.
Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de
gebruiksaanwijzing of aanwijzing van gebruiker, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is
gebruiker nimmer aansprakelijk.
6.
Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen
worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in
onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt
neemt.
7.
Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.
8.
Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het
gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel,
kan koper gebruiker niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.
9.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn
ondergeschikten.
Artikel 11 Reclames
1.
De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 10 dagen na levering
schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. De koper dient gebruiker in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14
dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met
zich meebrengt.
3.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op
herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4.
Koper dient gebruiker op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de
juistheid van de klacht.
5.
Indien de reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
6.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte
zaken.

7.

8.

9.

Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande
schriftelijke toestemming van gebruiker. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in
onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier.
Gebruiker kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken
door koper door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond,
eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daardoor gevallen,
integraal voor rekening van de koper.

Artikel 12 Garantie
1.
Garantie geldt slechts indien deze schriftelijk overeengekomen is.
2.
Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en bestaat in beginsel uit
vervanging van het geleverde. Buiten garantie vallen zaken die door koper of een derde zijn
veranderd, gewijzigd, verwerkt of bewerkt.
3.
Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door gebruiker niet langer garantie
verleend, dan deze derdeleverancier aan gebruiker verleent.
4.
De garantie vervalt, indien door koper en/of door hem ingeschakelde derden, op oneigenlijk,
onzorgvuldige c.q. ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
5.
Voldoet koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is gebruiker niet gehouden tot garantieverlening,
zolang die situatie voortduurt.
6.
Na verloop van de overeengekomen garantie zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening worden gebracht.
7.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1.
Geleverde zaken blijven gebruikers eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens
overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en
werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door koper zijn betaald. Ingeval van
surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van koper, of
overlijden wanneer koper een natuurlijk persoon is, is gebruiker gerechtigd de order zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het
onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten
gebruikers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke
vordering van gebruiker op koper direct en volledig opeisbaar zijn.
2.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel mogelijk
daarvan op de hoogte te stellen.
3.
Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van gebruiker te bewaren en te verzekeren tegen
nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde
schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan gebruiker.
4.
Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij
koper of zijn houders weg te (doen) halen, indien koper zijn verplichtingen jegens gebruiker niet
correct nakomt. Koper zal op eerste verzoek van gebruiker in deze alle nodige medewerking en
toegang verschaffen. Teruggenomen zaken zullen op basis van de dagwaarde worden
gecrediteerd, onder aftrek van de door gebruiker gemaakte terugnamekosten.
5.
Door gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper

is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 14 Betaling
1.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening
bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door gebruiker
aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op gebruikers
bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag
aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet
op.
2.
Alle door koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door
gebruiker gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.
3.
Wanneer koper ten behoeve van de betaling van gebruikers facturen een incassomachtiging
heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is koper gehouden het
betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan gebruiker te voldoen.
Artikel 15 Rente en kosten
1.
Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens verkoper nakomt,
een en ander zoals in artikel 14 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft verkoper het recht aan de koper een rente
in rekening te brengen van 1,5% per maand, verschuldigd over het volledige factuurbedrag en
na te melden buitengerechtelijke kosten, ingaande op de datum van opeisbaarheid der factuur
tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit
verband als een hele kalendermaand.
2.
Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper recht op vergoeding van de buitengerechtelijke
kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het
openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 250.00 dan wel een
minimum van het in het desbetreffende geval door de wetgever voorgeschreven wettelijke
regime, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van andere schade. Van de
inkomende betalingen van de in verzuim geraakte koper worden alsdan eerst deze
buitengerechtelijke kosten en rente voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudste
openstaande facturen worden afgeboekt.
Artikel 16 Intellectueel eigendom
1.
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van
derden wordt gebracht.
2.
Het is de koper en consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij
uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3.
De in het kader van de overeenkomst door gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, foto’s, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of consument of aan derden ter hand
zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4.
Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s,
software (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door de koper of
consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
gebruiker openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5.
De koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de koper gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.
Artikel 17 Toepasselijk recht
Op al gebruikers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 18 Geschillen
1.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,
zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de rechter in de
vestigingsplaats van gebruiker, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.
Gebruiker is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval hij koper
daarvan schriftelijk in kennis zal stellen.
3.
Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage, zullen drie scheidslieden rechtspreken als
goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van
partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde
scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van
partijen, zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet
is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van toepassing.
Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer
14031665.
2.
Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de rechtsbetrekking van gebruiker.
3.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

