
Algemene verkoopvoorwaarden 

1. Algemeen 

Voor onze leveringen en prestaties gelden, voor zover de besteller een ondernemer, publiekrechtelijke 
rechtspersoon of openbaar lichaam is, uitsluitend de onderstaande voorwaarden. Inkoopvoorwaarden die hiermee 
in strijd zijn of afwijkende inkoopvoorwaarden van de besteller gelden niet, tenzij wij hierin in het individuele geval 
uitdrukkelijke en schriftelijk hebben ingestemd. 

2. Aanbiedingen, prijzen, leveringstijden 

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend met betrekking tot de prijs, de hoeveelheid, de leveringstermijn en de 
leveringsmogelijkheid. Voor het aannemen van orders, de omvang van de levering en het tijdstip van levering is 
uitsluitend onze schriftelijke of tekstuele orderbevestiging. 

Onze prijzen gelden “af fabriek” (EXW – Incoterms 2000) exclusief verpakking en btw. 

Als het tijdstip waarop de levering of de prestatie plaatsvindt, meer dan drie maanden na contractafsluiting ligt, 
hebben we het recht, na tijdige berichtgeving aan de besteller en voorafgaande aan de prestatie of levering van de 
waren, de prijs van de waren of prestatie zodanig aan te passen, zoals het op grond van de algemene buiten onze 
invloed liggende prijsontwikkeling (bijvoorbeeld schommelingen in de wisselkoers, valutaregels, douanewijzigingen, 
duidelijke verhoging van materiaal- en productiekosten) of op grond van een wijziging van toeleveranciers nodig is. 
Bij leveringen of prestaties binnen drie maanden geldt in ieder geval de op de dag van de contractafsluiting geldende 
prijs. 

Bij raamovereenkomsten met vastgelegde prijzen begint de termijn van drie maanden te lopen bij afsluiting van de 
raamovereenkomst. 

Bij de aanvang en het nakomen van de door ons aangegeven leveringstijd wordt ervan uitgaan dat alle technische 
vragen opgehelderd zijn en de besteller tijdig en correct heeft voldaan aan al zijn verplichtingen. Als een 
overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden op grond van redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk 
zijn, moet de besteller ons schriftelijk een redelijke, verlengde termijn voor de levering meedelen. Deze verlengde 
leveringstermijn bedraagt minimaal drie weken. Als de levering na verstrijken van de verlengde leveringstermijn niet 
plaatsvindt en de besteller om die reden de overeenkomst wil beëindigen of schadevergoeding in plaats van de 
prestatie eist, is hij verplicht ons dit eerst schriftelijk mee te delen en uitdrukkelijk te eisen dat na een redelijke 
nogmaals verlengde leveringstermijn wordt geleverd. Bij overmacht worden de leveringsverplichtingen opgeschort; 
bij een wezenlijke verandering van de bij de contractafsluiting bestaande verhoudingen, hebben we het recht om 
ons uit het contract terug te trekken. Hetzelfde geldt bij onvoldoende beschikbare energie of grondstoffen, 
arbeidsconflicten, ambtelijke beschikkingen, verkeers- of bedrijfsstoringen of als een onderleverancier op grond van 
de genoemde redenen niet, niet op tijd of niet correct aan ons kan leveren. 

3. Leveringsvoorwaarden, plaats van levering 

De keuze van de verzendingsweg en de verzendingswijze is aan ons voorbehouden. Meerkosten die zijn ontstaan 
door bijzondere wensen met betrekking tot de verzending van de besteller komen voor zijn rekening. Hetzelfde geldt 
voor na de contractafsluiting ingetreden verhogingen van de vrachttarieven, eventuele meerkosten voor omleiding, 
opslagkosten etc. voor zover een niet vrachtvrije levering overeengekomen is. Gedeeltelijke leveringen en de 
bijbehorende afrekeningen zijn toegestaan, tenzij deze voor de besteller onredelijk zijn. 

Levering vindt plaats “af fabriek” (EXW – Incoterms 2000). Het risico van vernietiging, verlies of beschadiging van de 
waren gaat met de verzending of in het geval van afhalen door de besteller met het beschikbaar stellen van de 
waren over op de besteller. Als de levering vertraagt op grond van redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk 
is, gaat het risico over op de dag waarop de mededeling van de beschikbaarheid is gedaan. Bij zichtbare 
transportschade moet de besteller de schade vermelden in de vrachtpapieren, meteen een proces-verbaal door de 
bevoegde instanties laten opstellen en ons informeren. 

De aangegeven leveringstijden hebben betrekking op de Bondsrepubliek Duitsland. 

 



4. Eigendomsvoorbehoud 

Verkochte waren blijft ons eigendom totdat aan alle verplichtingen uit de verbintenis is voldaan. De besteller heeft 
het recht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende waren in het kader van een ordelijke bedrijfsvoering te 
vervreemden. Als de besteller de waren vervreemdt, zonder de volledige koopprijs bij vooruitbetaling of bij 
overdracht van de waren te hebben ontvangen, is hij verplicht om met zijn klant een eigendomsvoorbehoud overeen 
te komen onder dezelfde voorwaarden. De besteller overdraagt reeds nu zijn vorderingen uit deze vervreemding en 
de rechten uit het door hem overeengekomen eigendomsvoorbehoud aan ons over. Hij is op ons verzoek verplicht 
de koper over de overdracht van de rechten te informeren en ons de documenten te overhandigen en ons de 
benodigde informatie te verschaffen die we nodig hebben voor het claimen van onze rechten jegens de verkoper. De 
besteller is ondanks de overdracht van zijn rechten slechts gemachtigd om de vorderingen uit de doorverkoop in te 
trekken voor zover hij zijn verplichtingen jegens ons correct is nagekomen. Als de waren door de besteller be- of 
verwerkt zijn, strekt ons eigendomsvoorbehoud zich uit over de totale nieuwe zaak. Bij een verwerking, verbinding 
of vermenging met vreemde zaken door de besteller verwerven wij de mede-eigendom voor dat deel, dat 
overeenkomt met de verhouding van de factuurwaarde van onze waren tot de door de besteller gebruikte andere 
zaken op het tijdstip van de verwerking, verbinding of vermenging. Als de waren die onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen met een hoofdzaak van de besteller of derden verbonden of vermengd worden, 
overdraagt de besteller ons bovendien reeds nu zijn rechten aan de nieuwe zaak. Als de besteller de waren die onder 
het eigendomsvoorbehoud vallen onder bezwarende titel verbindt of vermengt met een hoofdzaak van een derde, 
draagt hij reeds nu zijn aanspraken op vergoeding jegens de derde aan ons over. Als de waarde van de verleende 
zekerheden meer dan 10 procent hoger is dan onze totale vorderingen, zijn we op verzoek van de besteller verplicht 
kiezen zekerheden vrij te geven. Wij hebben in dat geval het recht om te kiezen welke zekerheden we vrij geven. Als 
wij aanspraak maken op het eigendomsvoorbehoud, houdt dat slecht een terugtrekking uit het contract in, als wij dit 
eerder uitdrukkelijke, schriftelijk hebben verklaard. 

5. Betalingsvoorwaarden, verrekening, retentie 

Voor zover niet ander is overeengekomen, moet de besteller de koopprijs 30 dagen na facturatie aan ons betalen. 
Na afloop van deze bestelling is de besteller op grond van artikel 286 lid 2 nr. 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in 
verzuim. Cheques en wissels worden uitsluitend ter inning aangenomen; wissels slechts op grond van een bijzonder 
beding. Wisselkosten en overige betalingskosten komen altijd ten laste van de besteller en zijn onmiddellijk 
betaalbaar. De besteller mag uitsluitend met onbetwiste en rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen verrekenen. 
De besteller heeft uitsluitend retentierechten voor zover deze voortkomen uit dezelfde verbinding. 

6. Gesteldheid van de waren, garantie 

Als gesteldheid van de waren geldt altijd de in onze productbeschrijvingen, specificaties en kenmerkingen 
beschreven gesteldheid. De besteller heeft echter onafhankelijk daarvan de plicht, te controleren of de producten en 
prestaties geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Voor de informatie over onze producten of prestaties geven we 
nooit garanties af in de zin van artikel 443 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). We behouden ons het recht voor 
technische wijzigingen in het kader van de productontwikkeling aan te brengen.  

7. Rechten van de besteller bij gebreken 

De besteller kan op grond van gebruiken aan onze levering en prestaties geen aanspraak maken op rechten, voor 
zover de waarde of de geschiktheid van onze levering en prestatie slechts in onbelangrijke mate verlaagd is. Voor 
zover onze levering en prestatie gebrekkig is en dit door de besteller tijdig, schriftelijk conform artikel 377 HGB (Duits 
Wetboek van Koophandel), zullen wij naar onze keuze naleveren of verbeteren (achteraf voldoen aan de 
verplichting). Hiertoe dient ons de gelegenheid binnen een redelijke termijn van minimaal acht dagen te worden 
geboden. De besteller kan vergoeding voor de ten behoeve van de nalevering benodigde kosten eisen, voor zover de 
kosten niet hoger worden, omdat het voorwerp van de levering achteraf op een andere plaats dan de 
oorspronkelijke plaats van levering is gebracht, tenzij het verplaatsen overeenkomt met het beoogde gebruik. Als de 
nalevering mislukt, kan de besteller de vergoeding verlagen of zich terugtrekken uit het contract. Terugtrekken is 
echter alleen toegestaan als de besteller ons dit eerder uitdrukkelijk, schriftelijk met een verder verlengde redelijke 
leveringstermijn heeft meegedeeld. Regresvorderingen van de besteller op grond van artikel 478 BGB (Duits 
Burgerlijk Wetboek) blijven onverminderd bestaan; deze bestaan jegens ons slechts voor zover de besteller met zijn 
afnemer geen verdergaande aanspraken uit gebreken dan de wettelijke aanspraken overeengekomen is.  

 



8. Schadevergoeding 

We zijn slechts aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond in het bijzonder wegens het 
schenden van verplichtingen uit de verbintenis en wegens onrechtmatige daad, voor zover onze wettelijke 
vertegenwoordigers of onze uitvoeringsassistenten opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld of als de 
geschonden verplichting voor het bereiken van het contractdoel van wezenlijke betekenis is (kardinale 
verplichtingen). Bij een licht nalatige schending van kardinale verplichtingen is onze aansprakelijkheid voor 
schadevergoeding beperkt tot voor het contract normale, voorzienbare schade. Deze bedraagt maximaal de dubbele 
factuurwaarde van de betroffen waarde. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid gelden niet, voor zover 
wij bij een schending van leven, lichaam of gezondheid of voor schade aan privé gebruikte zaken op grond van de 
wettelijke productaansprakelijkheid of om een andere reden dwingend aansprakelijk zijn. Daaraan is geen wijziging 
van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden.  

9. Verjaring 

De verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken in onze leveringen en prestaties, en voor aanspraken op 
schadevergoeding bedraagt één jaar. Dit geldt niet voor zover conform de artikelen 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en 
zaken voor bouwwerken), 479 lid 1 (aanspraak op retentie) en 634a lid 1 nr. 2 (bouwgebreken) BGB (Duits Burgerlijk 
Wetboek) langere termijnen voorgeschreven zijn, en bij schending van leven, lichaam of gezondheid, bij een 
opzettelijke of grof nalatige schending van een verplichting door ons en bij aanspraken op schadevergoeding op 
grond van de wettelijke productaansprakelijkheid. 

10. Bevoegd gerecht, geldend recht, geldigheidsclausule 

Het bevoegde gerecht voor beide partijen is het gerecht in Dillenburg. Als wij een klacht indienen geldt ook het 
gerecht op de plaats waar de besteller gevestigd is als bevoegd gerecht. Voor alle rechtsverhoudingen tussen 
besteller en ons geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Als enkele bepalingen van deze 
verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen geldig. De partijen vervangen 
de niet geldige regeling door een geldige regeling die het economische doel van de niet geldige regeling het meest 
benaderd. 

11. Toegangsrecht voor inspecteurs van MPA (Materialprüfungsamt – ambt voor materiaalinspectie) 

De afnemer en gebruiker van magazijnstellingen en stellingsystemen met kwaliteitsborging verklaart dat hij bereid is 
om inspecteurs van het ambt voor materiaalinspectie (MPA) Nordrhein-Westfalen op ieder moment toegang te 
verschaffen tot de opstellingslocaties en een inspectie van de kwaliteit/uitvoering toe te laten. De eventuele 
inspectie vindt plaat in het kader van de kwaliteitsbescherming. Hieraan zijn geen kosten voor de afnemer en/of 
gebruiker verbonden. 


