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1. Categorieën artikelen A. Standaard catalogus artikelen in armatuurtabel 

met bestelnummers (op aanvraag). B. Catalogus artikelen in tabel met 

extra nummers (prijs op aanvraag). C. Artikelen niet vermeld in catalogus: 

standaardartikelen met aanpassing (prijs op aanvraag); D. Specials: op 

maat gemaakte artikelen (prijs op aanvraag). E. Overige artikelen. A, B, C, 

D en E: levertijd op aanvraag 2. Retourzendingen 2.1 Artikelen in de 

categorie A en B kunnen uitsluitend retour worden gezonden na onze 

schriftelijke toestemming. 2.2 Artikelen in de categorie C kunnen, 

afhankelijk van type aanpassing, na overleg en schriftelijke 

overeenstemming geretourneerd worden. 2.3 Artikelen in de categorie D 

en E kunnen niet geretourneerd worden. 2.4 Artikelnummers en 

hoeveelheden worden door ons bevestigd en akkoord bevonden middels 

ons retourformulier (op aanvraag). Enkel de hierop vermelde artikelen 

worden door ons in ontvangst genomen. 2.5 Artikelen worden uitsluitend 

retour genomen, indien deze in ongebruikte, onbeschadigde staat en in 

originele onaangebroken verpakking worden geretourneerd. 2.6 Artikelen 

binnen de termijn van één maand na leverdatum kunnen retour worden 

gezonden. Na de termijn van één maand kunnen wij artikelen niet retour 

nemen. 7.7 Wij brengen 30% van de netto verkoopprijs als retourname-

kosten in rekening, met een minimumbedrag van € 250,-. 2.8 Transport en 

verpakking zijn ten laste van de afnemer, worden op eigen risico vervoerd 

en aangeleverd aan ons magazijn (locatie Laren). 3. Annuleringen 3.1 

Orders voor de categorie A kunnen kosteloos worden geannuleerd, indien 

de annulering tenminste 15 werkdagen voor de verwachte leverdatum 

schriftelijk is aangemeld en schriftelijk door ons akkoord is bevonden. 3.2 

Indien de schriftelijke melding binnen 5 werkdagen voor de leverdatum 

valt, zijn wij genoodzaakt 30 % van het netto bedrag met een 

minimumbedrag van € 250,- als annuleringskosten in rekening te brengen. 

3.3 Orders voor de categorie B: als 3.1 en 3.2 echter met termijn van 15 

werkdagen. 3.4. Orders voor de categorieën C, D en E kunnen uitsluitend 

in overleg en na schriftelijke toestemming geannuleerd worden. De reeds 

door ons gemaakte kosten brengen wij in rekening. 4. Opslagkosten en 

financieringskosten 4.1 Wij brengen kosten voor de (deel)levering in 

rekening in het geval van, door de afnemer verzochte, afwijkingen op het 

overeengekomen leverschema. 4.2 Deze kosten bedragen 1,5 % van het 

netto orderbedrag per maand. 4.3 Wij brengen deze kosten alleen in 

rekening, indien de afnemer de (deel)levering later dan vier weken na de 

oorspronkelijke leverdatum afneemt. 4.4 Indien na acht weken na de 

initiële geplande leverdatum de artikelen nog niet zijn afgenomen, zal 

door ons in goed overleg met de afnemer de (deel)order uitgeleverd en 

gefactureerd worden. 5. Haal- en spoedorders 5.1 Indien wij op het 

verzoek van de afnemer de opdracht als haal- of spoedorder dienen te 

leveren, zullen wij administratie- en transportkosten in rekening brengen 

met een minimumwaarde van € 25,-. 6. Kosten kleine orders 6.1 Voor 

bestellingen met een nettoprijs boven de € 1.500,- zijn de kosten van 

behandeling in de factuurprijs inbegrepen. 6.2 Voor bestellingen met een 

nettoprijs tot € 1.500,- berekenen wij een toeslag van € 15,- voor 

vrachtkosten en een opslag van € 15,- voor administratiekosten.  
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Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op al onze offertes, (order)bevestigingen en 

overeenkomsten betreffende het verkopen, afleveren of het anderszins 

door ons beschikken over goederen of rechten en/of door ons verrichten 

van diensten, zijn onder uitdrukkelijke uitsluitingen van eventuele 

algemene voorwaarden van afnemers of derden (gezamenlijk: ‘Afnemer’) 

uitsluitend deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (‘deze 

Voorwaarden’) van toepassing. 1.2 Acceptatie van een aanbieding of 

(order)bevestiging c.q. het tot stand komen van een overeenkomst houdt 

in dat Afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden heeft aanvaard 

en afstand doet van de toepasselijkheid van de eventuele algemene 

voorwaarden van Afnemer. Deze Voorwaarden prevaleren boven 

eventuele toepasselijke algemene voorwaarden, waarnaar Afnemer bij zijn 

bestelling, opdracht of anderszins verwijst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 

anders overeengekomen. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan 

slechts schriftelijk worden afgeweken. In geval van één of meer van de 

bepalingen van deze schriftelijk worden afgeweken, blijven de overige 

bepalingen onverkort van kracht. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze 

Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ons 

bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons 

ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Overeengekomen 

afwijkende bedingen gelden slechts voor die aangegane overeenkomst 

waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven deze voorwaarden van 

kracht. Artikel 2. Offertes 2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn pas 

gebonden nadat door ons een schriftelijke opdracht is aanvaard of 

bevestigd. 2.2 Aangeboden prijzen, modellen, specificaties, kleuren, 

technische gegevens enz. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd. Artikel 3. Verschuldigde bedragen en wijze van betaling 

3.1 De door ons opgegeven prijzen zijn, voor zover niet anders is 

aangegeven, exclusief BTW; voor partijen met een totaalprijs tot € 1.500,- 

netto goederenwaarde af magazijn Laren, vracht op rekening; voor 

partijen boven € 1.500,- netto goederenwaarde franco plaats van 

bestemming in Nederland respectievelijk franco Nederlandse grens. 3.2 

Alle door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst met Afnemer geldende prijzen. Indien 

prijzen, ten gevolge van de wijziging van wettelijke voorschriften, van 

invoerrechten, of van enige andere overheidsmaatregel, of ten gevolge 

van prijsverhogingen van leveranciers, voor de feitelijke levering aan 

Afnemer, worden verhoogd, dan zijn wij te allen tijde gerechtigd deze 

prijsverhogingen door te berekenen aan Afnemer. 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 na de verzending van de orderbevestiging optredende en op 

verandering van de wisselkoers van de euro tegenover een andere valuta, 

waarin wij de goederen hebben gekocht. 3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is 

aangegeven, dient betaling plaats te vinden uiterlijk veertien (14) dagen na 

factuurdatum. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd betaling gelijktijdig 

met levering te eisen. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst zijn wij 

gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op de schorten, totdat op 

verzoek Afnemer ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de 

nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 3.4 In geval van 

niet tijdige betaling is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn 

vereist, gehouden vanaf de laatste dag waarop tijdig kon worden betaald, 

aan ons een rente te vergoeden van twee procent (2%) per maand boven 

de wettelijke rente, alsmede al onze gerechtelijke en buitengerechtelijke 

incassokosten, welke tenminste vijftien procent (15%) van het 

openstaande bedrag zijn, onverminderd de werkelijke incassokosten, 

voorzover die meer bedragen. 3.5 Compensatie van wederzijdse 

vorderingen en schulden is uitgesloten. Artikel 4. Levering en verzending 

van goederen 4.1 Wij dragen zorg voor behoorlijke verpakking van de 

goederen. Voor partijen met een prijs boven de € 1.500,- zijn de kosten 

van behandeling in de factuurprijs inbegrepen; voor partijen met een prijs 

tot € 1.500,- wordt een toeslag van € 15,- per order voor vrachtkosten en 

een bedrag van € 15,- per order voor administratiekosten in rekening 

gebracht. 4.2 Indien wij op het verzoek van de afnemer de opdracht als 

haal- of spoedorder dienen te leveren, zullen wij (aanvullend) 

administratie en transportkosten in rekening brengen voor een bedrag van 

ten minste € 25,-. 4.3 Levertijden worden door ons altijd slechts bij 

benadering opgegeven, en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk als vaste 

leveringsdatum aangegeven. Overschrijding van levertijd kan nooit een 

reden zijn tot annulering van de levering. 4.4 Indien op verzoek van de 

afnemer wordt afgeweken van het door ons opgestelde afleverschema, 

wordt 1,5% van het netto orderbedrag per vier weken dat de 

(gedeeltelijke) aflevering later plaats vindt aan de afnemer in rekening 

gebracht. Deze kosten worden uitsluiten in rekening gebracht voor zover 

de aflevering meer dan vier weken wordt opgeschort. Indien aflevering 

binnen een termijn van acht weken na de oorspronkelijke door ons 

vastgestelde leveringsdatum nog niet heeft plaatsgevonden zijn wij 

gerechtigd de (deel)order uit te leveren en te factureren. 4.5 Transport en 

eventueel opslag van goederen na levering uit magazijn Laren zijn, voor 

zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening en risico 

van Afnemer. Verbintenissen tegenover derden aangegaan, brengen hierin 
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geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van 

Afnemer te zijn aanvaard. 4.6 Glaswerk wordt uitsluitend voor risico van 

Afnemer verzonden. Breuk wordt nooit vergoed. Tenzij anders schriftelijk 

mocht zijn overeengekomen reizen de goederen onverzekerd en zijn uit- 

en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. 

voor rekening van Afnemer. Artikel 5. Monsters 5.1 Door ons aan Afnemer 

ter beschikking gestelde monsters blijven eigendom van ons. De monsters 

dienen op eerste verzoek van ons doch in ieder geval binnen drie (3) 

maanden na ontvangst van de betreffende monsters door Afnemer in 

ongeschonden staat deugdelijk verpakt en voor rekening en risico van 

Afnemer aan ons te worden retour gezonden. Artikel 6. 

Eigendomsvoorbehoud 6.1 Alle goederen geleverd door ons aan Afnemer 

blijven, ook na betaling van de koopprijs, eigendom van ons totdat de 

handelsrelatie tussen ons en Afnemer is beëindigd en volledige betaling 

door Afnemer heeft plaatsgevonden van al hetgeen Afnemer nu of te 

enigen tijd verschuldigd zal worden uit hoofde van overeenkomsten, 

werkzaamheden verband houdende met door ons verrichte leveranties en 

wegens tekortschieten van Afnemer in de nakoming van een of meer van 

zijn verplichtingen, alles in de ruimste zin des woords. 6.2 Beëindiging van 

de handelsrelatie als bedoel in lid 1 van dit artikel, wordt geacht te hebben 

plaatsgevonden indien zulks schriftelijk door ons aan Afnemer is bevestigd, 

doch in ieder geval indien tussen ons en Afnemer gedurende 18 maanden 

geen overeenkomsten meer tot stand zijn gekomen. 6.3 Zolang wij op 

grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel eigenaar van de aan 

Afnemer geleverde goederen zijn, is Afnemer niet bevoegd deze goederen 

te vervreemden, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop 

te verlenen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven en/of te 

verhuren, zulks onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel. 6.4 

Zolang wij op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel eigenaar zijn 

van aan Afnemer geleverde goederen, is Afnemer uitsluitend bevoegd 

deze goederen aan derden te verkopen en te leveren in het kader van zijn 

normale bedrijfsuitoefening. Deze bevoegdheid eindigt wanneer Afnemer: 

(a) een buitengerechtelijk akkoord aan al zijn concurrente schuldeisers 

heeft aangeboden; (b) surseance van betaling heeft aangevraagd; (c) zijn 

faillissement heeft aangevraagd of een derde het faillissement van 

Afnemer heeft aangevraagd; (d) onder curatele is gesteld of op andere 

wijze de vrije beschikking over zijn vermogen heeft verloren; (e) in verzuim 

is in de nakoming van enige verplichting jegens ons. 6.5 Ingeval van geheel 

of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de door ons geleverde 

goederen, door welke oorzaak dan ook, zal Afnemer gedurende de periode 

van het eigendomsvoorbehoud zijn eventueel bestaande rechten 

tegenover zijn assuradeuren aan ons overdragen tot het beloop van de als 

dan door Afnemer aan ons verschuldigde bedragen. 6.6 Afnemer zal ons 

onmiddellijk in kennis stellen van een beslag op (enig onderdeel van) de 

geleverde goederen ten aanzien waarvan wij nog enig recht kunnen laten 

gelden, dan wel in geval van (voorlopige) surseance van betaling of 

faillissement van Afnemer. Evenzo zal Afnemer in geval van beslag op (enig 

onderdeel van) de geleverde goederen ten aanzien waarvan wij nog enig 

recht kunnen laten gelden, dan wel in geval van (voorlopige) surseance 

van betaling of faillissement van Afnemer, de respectievelijk 

beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk 

wijzen op onze (eigendoms)rechten. 6.7 Indien Afnemer met de nakoming 

van enige betalingsverplichting jegens ons tekort schiet, in alle onder sub a 

tot en met e van lid 4 van dit artikel genoemde gevallen en in alle andere 

gevallen waarin wij goede grond hebben te vrezen dat Afnemer in zijn 

betalingsverplichting jegens ons tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de 

onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. 

Afnemer machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich 

bevinden. Afnemer verleent voorts alle medewerking indien wij de 

goederen anderszins als ons eigendom opeisen. 6.8 Afnemer is gehouden 

de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de 

nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. 

Afnemer is voorts verplicht de goederen op genoegzame wijze tegen 

brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren 

en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter 

inzage te geven. Alle uit vorenstaande voortvloeiende kosten en eventuele 

schade terzake van de goederen alsmede de kosten van het terughalen of 

terugvorderen van de goederen komen ten laste van Afnemer. Alle 

aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de goederen uit hoofde 

van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te 

wensen, door Afnemer aan ons worden verpand op de wijze aangegeven 

in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vordering(en) van ons 

op Afnemer. 6.9 Afnemer machtigt ons onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk om, voorzover een derde onze goederen zelf nog niet aan 

Afnemer heeft voldaan, het nog door deze derde aan Afnemer 

verschuldigde bedrag rechtstreeks van deze te incasseren namens 

Afnemer en te verrekenen met het nog door Afnemer aan ons 

verschuldigde. Afnemer stelt betreffende derde hiervan op de hoogte. 

6.10 Afnemer verbindt zich op eerste verzoek van ons op door ons 

geleverde goederen die in eigendom op Afnemer zijn overgegaan, ten 

behoeve van ons pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW te vestigen 

tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welke hoofde dan ook 

tegen Afnemer mochten hebben of verkrijgen. 6.11 Afnemer verbindt zich, 

vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt in verband met de 

verkoop van door ons geleverde goederen, niet aan derden te cederen of 

te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. 

Afnemer verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra wij de wens 

daartoe te kennen geven, aan ons te verpanden op de wijze aangegeven in 

artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen die wij uit 

welke hoofde dan ook op Afnemer hebben. 6.12 Afnemer verleent ons 

hierbij onherroepelijke volmacht namens Afnemer alle 

(rechts)handelingen te verrichten die ter vestiging van de pandrechten als 

bedoeld in de leden 9 en 10 van dit artikel nodig zijn. Artikel 3:68 BW is 

niet van toepassing. Artikel 7. Gebreken en garanties 7.1 Door ons 

geleverde artikelen worden ingedeeld in de navolgende categorieën: A. 

Standaard catalogus artikelen in armatuurtabel met bestelnummers (prijs 

op aanvraag). B. Catalogus artikelen in tabel met extra nummers (prijs op 

aanvraag). C. Artikelen niet vermeld in catalogus: standaardartikelen met 

aanpassing (prijs op aanvraag). D. Specials: op maat gemaakte artikelen 

(prijs op aanvraag). E. Andere artikelen. 7.2 Afnemer zal geleverde 

goederen direct na levering controleren op eventuele gebreken. 7.3 Wij 

sluiten alle aansprakelijkheid voor gebreken uit, met uitzondering van 

gebreken in de door ons geproduceerde en geleverde goederen als gevolg 

van fabricage- of materiaalfouten. 7.4 Indien een door ons geleverd goed 

volgens Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient Afnemer, 

op straffe van verval van zijn rechten, het gebrek onverwijld na 

ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen na aflevering van 

het desbetreffende goed, middels een aangetekend schrijven aan ons 

mede te delen onder vermelding van de aard van het gebrek. Ons wordt 

behoorlijke gelegenheid geboden tot inspectie van het goed, bij gebreke 

waarvan Afnemer alle aanspraken zoals die in dit artikel worden 

toegekend, verliest. 7.5 Indien het een gebrek betreft dat eerst bij gebruik 

van het goed kan blijken, dan kan Afnemer het gebrek alsnog binnen 

veertien werkdagen nadat het gebrek aan Afnemer is gebleken of 

redelijkerwijze had kunnen blijken, doch in ieder geval 12 maanden na de 

levering, middels een aangetekend schrijven aan ons mede delen onder 

vermelding van de aard van het gebrek. De periode waarin gebreken door 

Afnemer kunnen worden gemeld, is echter nooit langer dan de aan ons 

door onze leveranciers van het desbetreffende goed verleende 

meldingstermijn. Ons wordt behoorlijke gelegenheid geboden tot 

inspectie van het goed, bij gebreke waarvan Afnemer alle aanspraken zoals 

die in dit artikel worden toegekend, verliest. 7.6 Aanspraken van Afnemer 

in verband met gebreken kunnen, met inachtneming van de in deze 

Voorwaarden genoemde beperkingen, slechts geldend worden gemaakt 

ten aanzien van goederen waarbij al onze instructies met betrekking tot de 

installatie en het gebruik van deze goederen strikt zijn opgevolgd. 7.7 Op 

eerste verzoek van ons dient Afnemer, op straffe van verval van zijn 

rechten, de naar zijn oordeel gebrekkige goederen deugdelijk verpakt en 

voor risico van Afnemer aan ons retour te zenden. De kosten van een 

dergelijke retourzending komen voor rekening van Afnemer. Indien de 

tijdige melding van het gebrek na beoordeling door ons gerechtvaardigd 

blijkt, zullen wij deze kosten, voor zover zij redelijk zijn, aan Afnemer 
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vergoeden. 7.8 Retourzendingen anders dan op verzoek van ons en zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van ons worden alleen 

geaccepteerd voor zover zij in overeenstemming zijn met hetgeen hierna 

in artikel 7.8 is bepaald. De kosten en risico’s verbonden aan een 

ongeoorloofde retourzending en de kosten van de maatregelen die wij 

naar aanleiding daarvan moeten treffen, komen voor rekening van 

Afnemer. 7.9 • Artikelen in de categorie A en B kunnen uitsluitend retour 

worden gezonden na onze schriftelijke toestemming. • Artikelen in de 

categorie C kunnen, afhankelijk van type aanpassing, na overleg en 

schriftelijke overeenstemming geretourneerd worden. • Artikelen in de 

categorie D en E kunnen niet geretourneerd worden. • Retournering dient 

te geschieden onder gelijktijdige inzending van ons retourformulier. 

Artikelnummers en hoeveelheden worden door ons bevestigd en akkoord 

bevonden middels ons retourformulier (op aanvraag). Enkel de hierop 

vermelde artikelen worden door ons in ontvangst genomen. • Artikelen 

worden uitsluitend retour genomen, indien deze in ongebruikte, 

onbeschadigde staat en in originele onaangebroken verpakking worden 

geretourneerd. • Artikelen kunnen slechts binnen een termijn van één 

maand na leverdatum retour worden gezonden. Nadien retour gezonden 

artikelen worden niet door ons geaccepteerd. • Wij brengen 30% van de 

netto verkoopprijs als retourkosten in rekening, met een minimumbedrag 

van € 250,-. • Transport en verpakking van retour gezonden artikelen 

komen voor rekening van de afnemer, en worden op diens risico vervoerd 

en aangeleverd aan ons magazijn (locatie Laren) 7.10 Mocht zich een 

gebrek voordoen waarvoor wij aansprakelijk zijn, dan zijn wij gerechtigd 

het gebrek naar onze keuze te herstellen, te doen herstellen, de voor 

herstel benodigde onderdelen beschikbaar te stellen of het betrokken 

goed in zijn geheel ter beschikking te stellen of te vervangen. 7.11 In geval 

van ter beschikking stelling of vervanging wordt een nieuwe 

meldingstermijn voor eventuele gebreken met betrekking tot de ter 

beschikking gestelde of vervangende goederen verstrekt onder de 

bepalingen van dit artikel, welke meldingstermijn aanvangt op de dag van 

aflevering van de vervangende goederen. 7.12 Geringe, in de handel 

toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen en/of 

verschillen in kwaliteit, afwerking en dergelijke, alsmede afwijkingen die 

het gevolg zijn van normale slijtage kunnen niet als gebrek gelden en 

geven Afnemer geen grond voor aanspraken jegens ons. 7.13 Goederen, 

die niet zijn voorzien van het opschrift KEMA keur of een ander erkend 

Europees Keurmerk, kunnen afwijkingen vertonen, die van dien aard zijn 

dat deze in hun totale samenstelling of op delen daarvan (nog) niet 

voldoen aan bepaalde nationale of internationale voorschriften of (nog) 

niet overeenstemmen met uitingen in reclame of in algemene 

documentatie zoals folders en catalogi. Uitsluitend in het stadium van 

offerte zijn wij bereid om op uitdrukkelijk verzoek van de zijde van 

Afnemer ons tegenover Afnemer garant te stellen voor het voldoen aan 

bepaalde technische eisen en/of specificaties die in de voorschriften 

worden vermeld. Zonder een dergelijke schriftelijke garantie van onze 

kant, die tezamen met onze offerte uitsluitend voor een bepaalde partij 

goederen wordt afgegeven, kan geen enkele aansprakelijkheid worden 

aanvaard in verband met het niet voldoen aan die voorschriften. 7.14 Een 

op grond van dit artikel 7 voortvloeiende aanspraak als gevolg van een 

gebrek heeft geen invloed op rechten en verplichtingen van partijen 

terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, 

ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van 

dezelfde overeenkomst. 4 april 2015 Artikel 8. Aansprakelijkheid 8.1 Wij 

zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door de 

goederen gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud of stil 

pandrecht. Afnemer vrijwaart ons dienaangaande geheel. 8.2 Wij zijn 

voorts nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, waaronder 

begrepen iedere directe of indirecte schade dan wel gevolgschade, aan de 

zijde van Afnemer, verbandhoudende met enige offerte, of overeenkomst 

of door ons geleverde goederen en/of verrichte diensten. 8.3 Mochten wij 

desondanks aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot 

het factuurbedrag van de desbetreffende goederen en/of diensten. 8.4 

Voor het geval een derde in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of 

onjuiste) levering of werking van een goed enige aanspraken jegens ons 

mocht hebben, geldt de beperking van de aansprakelijkheid zoals 

omschreven in dit artikel evenzeer. Afnemer vrijwaart ons van iedere 

verdere aansprakelijkheid jegens derde(n). 8.5 Voor fouten en afwijkingen 

van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, 

alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, catalogi 

of reclamemateriaal en bij aanbiedingen, offertes en/of 

orderbevestigingen zijn wij niet aansprakelijk. Overigens blijven de door 

ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke ons eigendom en 

mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of 

vermenigvuldigd worden noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Onze lichtberekeningen zijn nooit bindend en wij aanvaarden geen enkele 

vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van in de praktijk ontstane 

luxwaardes en afschermhoeken, die aan de hand van theoretische 

modellen en/of computerberekeningen tot stand zijn gekomen, tenzij de 

gegeven waarden van tevoren door ons expliciet en schriftelijk zijn 

bevestigd. Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten 9.1 Alle rechten van 

intellectuele en industriële eigendom van ons op onze produkten (met 

name ook auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en recht op modellen) 

worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is Afnemer niet toegestaan iets 

met betrekking tot onze produkten, onze ontwerpen, -publikaties, 

constructies, merken, uitvinding, werkwijzen enz. openbaar te maken, te 

vermenigvuldigen, te kopiëren of na te bootsen, of daaraan op enigerlei 

wijze mee te werken zonder schriftelijke toestemming van ons. 9.2 Wij 

nemen alle redelijkerwijs te treffen voorzorgen in acht om te voorkomen 

dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig geldend recht 

van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan ons in 

dan wel buiten rechte een inbreuk op een dergelijk recht wordt verweten, 

ongeacht de ogenschijnlijke kracht of zwakte van de aanspraak van deze 

derde, hebben wij de mogelijkheid de desbetreffende overeenkomst met 

de afnemer te ontbinden tegen finale kwijting, doch onder de verplichting 

tot ongedaanmaking van de wederzijds verrichte prestaties. Indien 

Afnemer direct of indirect op de hoogte raakt van een vorenbedoelde 

claim zal hij/zij terstond ons daarover inlichten. Artikel 10. Overmacht 10.1 

Als overmacht onzerzijds zal gelden iedere omstandigheid die niet te 

wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Als overmacht 

onzerzijds gelden in ieder geval: werkstaking, het niet voldoen door onze 

toeleveranciers of ingeschakelde derden aan hun verplichtingen, om welke 

reden dan ook, brand, explosie, wateroverlast, het uitvallen van water-, 

gas- en elektriciteitsvoorziening, leveringsverboden van overheidswege, 

slecht weer, personeelsgebrek of andere storingen in het bedrijf of in de 

middelen van transport, zowel in ons bedrijf als in het bedrijf van welke wij 

goederen en/of grondstoffen en hulpstoffen, dan wel diensten betrekken 

en onvoorziene omstandigheden en alle overige omstandigheden welke 

redelijkerwijs geacht moeten worden een tijdige en/of juiste levering of 

nakoming van enige overeenkomst in de weg te staan. 10.2 In geval van 

overmacht wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de 

overmacht. 10.3 Gedurende acht (8) dagen nadat Afnemer het bestaan 

van de overmachtstoestand ter kennis is genomen, heeft deze het recht de 

order zonder kosten voor ons te annuleren, voor het geval de 

leveringstermijn door de overmacht met meer dan dertig (30) dagen zou 

worden verlengd, onder toepassing van artikel 10.3 van deze 

Voorwaarden. Artikel 11. Ontbinding 11.1 Wij hebben het recht iedere 

overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige 

ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden: a. in 

geval van overmacht; b. wanneer naar ons oordeel de financiële positie 

van Afnemer risico’s inhoudt, tenzij Afnemer op eerste aanmaning tot ons 

genoegen nadere zekerheid stelt; c. indien Afnemer één of meer van de op 

hem rustende verplichtingen niet geheel nakomt; d. wanneer ten laste van 

Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; e. wanneer aan 

Afnemer, één van zijn mede-firmanten of zijn echtgenote surséance van 

betaling of faillissement wordt verleend of wordt aangevraagd, ofwel als 

Afnemer komt te overlijden, zijn bedrijf staakt of zijn bedrijf verkoopt. 11.2 

In geval ontbinding van de order door ons plaatsvindt, naar aanleiding van 

omstandigheden in de sfeer van Afnemer, zoals in deze Voorwaarden 

genoemd, zal Afnemer vijfentwintig procent (25 %) van de verkoopprijs 
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verschuldigd zijn, en zijn wij gerechtigd nadere voorwaarden te stellen, 

zoals vergoeding van de volledige schade wanneer die hoger ligt dan het 

hiervoor bedoelde percentage. Artikel 12. Annulering 12.1 Annulering van 

orders is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de navolgende 

bepalingen. Met de daarin aangeduide categorieën van artikelen worden 

de categorieën artikelen als omschreven in artikel 7.1 bedoeld: • Orders 

voor de categorie A kunnen kosteloos worden geannuleerd, indien de 

annulering ten minste 15 werkdagen voor de verwachte leverdatum 

schriftelijk is gemeld en schriftelijk door ons akkoord is bevonden; • Indien 

de schriftelijke melding binnen 5 werkdagen voor de leverdatum valt, 

wordt 30% van het netto factuurbedrag met een minimumbedrag van € 

250,- als annuleringskosten in rekening gebracht; • Met betrekking tot 

orders voor de categorie B geldt het hiervoor in 3.1 en 3.2 bepaalde, met 

dien verstande dat schriftelijke annulering en akkoordbevinding binnen 

een termijn van 15 werkdagen dient plaats te vinden. Orders voor de 

categorieën C, D en E kunnen uitsluitend in overleg en na schriftelijke 

toestemming geannuleerd worden. De reeds door ons gemaakte kosten 

brengen wij in rekening. Artikel 13. Diversen 13.1 Verzekering van 

goederen geschiedt door ons slechts voor zover schriftelijk met Afnemer 

overeengekomen. 13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze 

Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten 

zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling 

komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast 

te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 13.3 

Afnemer is niet gerechtigd enige uit deze Voorwaarden of enige andere 

overeenkomst met ons voortvloeiend recht of verplichting geheel of 

gedeeltelijk aan een derde over te dragen, dan wel anderszins te 

vervreemden of te bezwaren, zonder onze voorafgaande schriftelijke 

toestemming, die wij niet op onredelijke gronden zullen onthouden. 13.4 

De bepalingen van titel 1 van boek 7 BW zijn niet van toepassing op de 

door ons met onze Afnemers gesloten overeenkomsten. Artikel 14. 

Geschillen 14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en 

overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 14.2 Alle geschillen tussen 

partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 

rechter in het Arrondissement Utrecht. 


