Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
§1

Algemeen, geldigheidsgebied

1. Voor alle overeenkomsten met een ondernemer gelden uitsluitend onze onderstaande voorwaarden. Voorwaarden van de koper die met onze verkoopvoorwaarden in tegenspraak
zijn of hiervan afwijken gelden niet, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid hebben
ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook uitsluitend, wanneer wij de levering aan
de koper met kennis van afwijkende clausules van de koper zonder voorbehoud uitvoeren.
2. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de koper.
§2
Offerte, offertedocumenten
1. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden bij bestelling pas bindend met onze schriftelijke
orderbevestiging. Bestellingen die als offerte voor het sluiten van een koopovereenkomst
moeten worden gekwalificeerd, kunnen wij binnen 4 weken accepteren.
2. De stukken die bij de offerte zijn gevoegd, zoals afbeeldingen, tekeningen, maataanduidingen, verlichtingsvoorstellen enz., zijn bedoeld als toelichting en illustratie; een bindende
geldigheid kan aan deze stukken niet worden ontleend. Op afbeeldingen, tekeningen,
berekeningen en overige stukken behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor;
deze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. Dit geldt met name voor
schriftelijke documenten die worden aangemerkt als „vertrouwelijk“; voordat deze aan derden worden doorgegeven moet de koper hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijk toestemming hebben. Technische veranderingen en modelafwijkingen blijven voorbehouden, voor
zover ze voldoen aan de technische vooruitgang en voor de koper redelijk zijn.
§3

Prijzen, betalingsvoorwaarden, compensatie

1. Voor zover er uit de orderbevestiging niets anders blijkt, gelden onze prijzen af magazijn
Rheda-Wiedenbrück excl. de desbetreffende wettelijke omzetbelasting en excl. vracht en
verpakking; deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
2. Voor zover uit de overeenkomsten niets anders blijkt, is het factuurbedrag direct opeisbaar.
Het moet zonder welke aftrek dan ook netto contant binnen 10 dagen na toesturen van de
factuur worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn raakt de koper ook zonder
aparte aanmaning in gebreke. Wanneer de koper verzuimt te betalen zijn wij gerechtigd
rente wegens te late betaling ter hoogte van 13% per jaar, echter min. ter hoogte van 8%
boven het desbetreffende basisrentetarief conform § 247 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)
te eisen. Ons recht om een hogere schade wegens te late betaling aan te tonen, blijft onverminderd van kracht. De koper van zijn kant heeft het recht aan ons een lagere schade
wegens te late betaling aan te tonen. Wij hebben echter in elk geval recht op de wettelijke
rente wegens te late betaling.
3. Voor het overhandigen van wissels is onze voorafgaande toestemming nodig. Kosten en
discontokosten moeten door de koper worden betaald. Bij een wissel- of chequeprotest
zullen wij alle nog lopende wissels of cheques teruggeven. Tevens worden dan al onze openstaande vorderingen opeisbaar; datzelfde geldt wanneer de financiële positie van de koper
verslechtert, met name bij een betalingsachterstand met betrekking tot andere vorderingen
evenals bij de aanvraag van een gerechtelijke insolventieprocedure. Bij schuldenaarsverzuim
vallen alle voordelen (rabatten, vrachtkortingen enz.) weg.
4. De koper heeft alleen recht op compensatie- en retentierechten, wanneer zijn tegenclaims
bij gewijsde zijn vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn.
§4

Levertijd en acceptatievertraging

1. Het begin van de door ons aangegeven levertijd stelt voorop dat alle technische kwesties
zijn opgehelderd.
2. De overeengekomen levertijd geldt behoudens onvoorziene obstakels die noch door ons
noch door onze leveranciers te rechtvaardigen zijn.
3. De naleving van onze leveringsverplichting vereist de tijdige en behoorlijke nakoming van
de verplichtingen van de koper.
4. Wanneer de levertijd niet door ons wordt nageleefd, is de koper gerechtigd en verplicht ons
schriftelijk een passende extra termijn voor de levering te stellen. De extra termijn dient ten
minste 14 dagen te bedragen. Na het vruchteloos verstrijken van de extra termijn kan de koper
zich uit de overeenkomst terugtrekken. In gevallen van overmacht kunnen beide partijen
zich pas na het verstrijken van een termijn van in totaal 2 maanden terugtrekken, tenzij deze
termijn om bijzondere redenen onredelijk voor de koper is. Dat geldt ook, wanneer onze
leveranciers om redenen die wij niet hoeven te rechtvaardigen, niet aan ons leveren.
5. Schadevergoeding in plaats van de prestatie kan de koper alleen op wettelijke voorwaarden,
met name dus bij schuld en pas dan eisen, wanneer hij ons een nieuwe extra termijn van
14 dagen heeft gesteld en ons erop attent maakt dat hij bij het uitblijven van de levering
schadeclaims zal indienen. Wanneer het leveringsverzuim niet berust op grove nalatigheid of
opzet is de schadeclaim beperkt tot de voorzienbare schade.
6. Wanneer de koper met de acceptatie in gebreke blijft of overige medewerkingsplichten
schendt, hebben wij het recht een vergoeding te verlangen voor de schade die voor ons is
ontstaan, inclusief eventuele extra kosten. In dit geval gaat ook het risico van een toevallige
teloorgang of een toevallige verslechtering van de gekochte goederen op de koper over op
het moment waarop deze met de acceptatie in gebreke blijft.
§5

Risico-overdracht, verzending

1. Wanneer uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is levering af magazijn Rheda-Wiedenbrück overeengekomen.
2. Verzending vindt altijd plaats op kosten en voor risico van de koper en ook wanneer een
franco levering is overeengekomen of de verzending met eigen voertuigen wordt uitgevoerd.
Wanneer de koper dat wenst zullen wij de levering dekken met een transportverzekering;
de daarvoor verschuldigde kosten draagt de koper. Bij een directe levering af fabriek gaat
het risico al op de koper over, wanneer de goederen de fabriek verlaten. Wanneer de verzending of de bezorging op verzoek van de koper wordt vertraagd, gaat het risico op de koper
over vanaf de dag dat het bericht van gereedheid voor verzending is verstuurd.
§6

Garantie op onvolkomenheden/schadevergoeding

1. De geleverde goederen moeten door de koper op de dag van levering op volledigheid worden
gecontroleerd. Reclamaties moeten onmiddellijk, echter uiterlijk op de dag na de levering,
schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Anders gelden de goederen als volledig geleverd.
Bovendien is de koper verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst op onvolkomenheden te controleren. Onvolkomenheden moeten binnen 2 dagen vanaf ontvangst
schriftelijk en afzonderlijk gespecificeerd worden meegedeeld. Anders gelden de goederen
als goedgekeurd, tenzij het een onvolkomenheid betreft die bij het onderzoek niet herkenbaar
was. Wanneer een niet-herkenbare onvolkomenheid pas later blijkt, moet de koper hierover
onmiddellijk na het ontdekken ervan gespecificeerd reclameren. Wanneer hij deze verplichting
niet nakomt, gelden de goederen ook met betrekking tot een dergelijke onvolkomenheid als
goedgekeurd.
2. Bij een tijdige en gerechtvaardigde reclamatie over de goederen hebben wij, wanneer niets
anders is overeengekomen, het recht de goederen die onvolkomenheden vertonen naar
onze keuze terug te nemen en te vervangen door goederen conform de overeenkomst of de
geleverde goederen bij te werken.

3. Wanneer wij niet bereid of in staat zijn de onvolkomenheden te verhelpen of de levering te
vervangen, of wanneer deze vertraging oploopt die langer is dan de door de koper gestelde
redelijke termijn, of wanneer de onvolkomenheid niet kan worden verholpen en de levering
niet kan worden vervangen, heeft de koper naar zijn keuze het recht zich uit de overeenkomst
terug te trekken of een verlaging van de koopprijs (korting) te eisen.
4. Onze aansprakelijkheid wat betreft schadevergoeding is gebaseerd op de wettelijke bepalingen,
voor zover de schade berust op opzet of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers
of gedelegeerde personen. De aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten,
zolang er geen sprake is van opzettelijke schending van een belangrijke contractuele verplichting die voor de uitvoering van de overeenkomst van centraal belang is. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor strafrechtelijke aanspraken. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet, wanneer wij garantie hebben aanvaard en niet bij schending van leven, lichaam
of gezondheid van een mens. De wettelijke aansprakelijkheid op grond van de bepalingen
van de productaansprakelijkheidswet blijft onverminderd van kracht.
5. Schadeclaims van de koper zijn beperkt tot de typische, voorzienbare schade. Dat geldt niet
bij claims die berusten op opzettelijk of grof nalatig gedrag door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of gedelegeerde personen. Verder geldt de beperking niet voor de aansprakelijkheid voor schades uit de schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid
van een mens en in de gevallen van een wettelijke aansprakelijkheid conform de bepalingen
van de productaansprakelijkheidswet.
6. De garantieclaims van de koper bij onvolkomenheden van de geleverde goederen verjaren in
de gevallen van § 438 lid 1 nr. 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) binnen een termijn van 1 jaar.
De termijn begint met de aflevering van de goederen.
7. Aanspraken van de koper op schadevergoeding vanwege plichtsverzakingen die niet bestaan
uit de levering van gebrekkige goederen, verjaren eveneens binnen een termijn van 1 jaar. Het
begin van de verjaring is gebaseerd op de wettelijke voorschriften.
8. Wanneer de door ons geleverde goederen overeenkomstig hun normale gebruikswijze voor
een gebouw werden gebruikt en hebben zij diens gebrekkigheid veroorzaakt, dan geldt
overeenkomstig de bepalingen van de VOB/B (Duitse aanbestedings- en contractvoorschriften voor bouwwerkzaamheden, deel B) een verjaringstermijn van 2 jaar. De verjaringstermijn
begint pas 2 maanden na de aflevering van de goederen door ons aan de koper.
9. Bij schadeclaims vanwege een schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid
van een mens, gelden in afwijking van de bovenstaande bepalingen de wettelijke verjaringsbepalingen. Datzelfde geldt in de gevallen van de §§ 478, 479 BGB (Duits Burgelijker Wetboek)
en voor alle gevallen waarbij sprake is van opzet of grove nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze gedelegeerde personen en bij strafrechtelijke aanspraken.
§7

Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons het eigendom aan de gekochte goederen voor tot en met de ontvangst
van alle betalingen uit de leveringsovereenkomst. Bovendien gaat het eigendom pas over
met de volledige betaling van al onze vorderingen, ook uit andere met de koper gesloten
overeenkomsten uit de lopende zakelijke relatie.
2. Wanneer wij vanwege plichtsverzakingen van de koper, met name vanwege schuldenaarsverzuim, het recht hebben ons uit de overeenkomst terug te trekken, dient de koper de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen na mededeling van de terugtrekking onmiddellijk
terug te geven. Wij hebben in dat geval het recht de bedrijfsruimten van de koper te betreden waarin de goederen onder voorbehoud zijn opgeslagen en deze in bezit te nemen. De
kosten voor de terugneming draagt de koper.
3. De koper is verplicht de gekochte goederen zorgvuldig te behandelen; hij is met name
verplicht deze op eigen kosten voldoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen branden waterschade evenals schade door diefstal.
4. Bij beslaglegging of andere ingrepen van derden dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk
te informeren. Wanneer de derde niet in staat is de kosten van een aanklacht conform § 771
ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) zowel in als buiten rechte aan ons te
vergoeden, is de koper aansprakelijk voor de uitval die hierdoor voor ons is ontstaan.
5. De koper heeft het recht de gekochte goederen middels een gewone zakelijke transactie
door te verkopen; hij draagt echter nu al alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van
de factuur (incl. btw) die voor hem voortvloeien uit de doorverkoop tegen zijn afnemers
of derden over, ongeacht het feit of de gekochte goederen zonder of na verwerking worden
doorverkocht. De koper blijft gemachtigd deze vorderingen te innen. Onze bevoegdheid de
vorderingen zelf te innen, blijft onverminderd van kracht. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet verzuimt te betalen en geen verzoek tot het openen van een insolventieprocedure heeft ingediend of er sprake is van staking van de betaling. Wanneer dit echter
het geval is, kunnen wij eisen dat de koper de overgedragen vorderingen en bijbehorende
debiteuren aan ons bekend maakt, alle voor de inning benodigde gegevens verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de overdracht aan de debiteuren (derden) meedeelt.
6. De verwerking of verandering van de gekochte goederen door de koper wordt altijd voor
ons uitgevoerd. Wanneer de gekochte goederen met andere voorwerpen die niet van ons
zijn worden verwerkt, verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht aan de nieuwe goederen in
verhouding van de waarde van de gekochte goederen tot de andere verwerkte voorwerpen
ten tijde van de verwerking. Voor de door verwerking ontstane goederen geldt overigens
hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde gekochte goederen.
7. Wanneer de gekochte goederen met andere voorwerpen die niet van ons zijn onscheidbaar
worden vermengd, verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht aan de nieuwe goederen in
verhouding van de waarde van de gekochte goederen tot de andere vermengde voorwerpen
ten tijde van de vermenging. Wanneer de vermenging plaatsvindt op een zodanige wijze dat
de goederen van de koper als hoofdzaak moeten worden beschouwd, wordt reeds nu overeengekomen dat de koper het evenredige mede-eigendomsrecht aan ons overdraagt. De
koper bewaart het zo ontstane enige eigendom of mede-eigendom voor ons.
8. De koper draagt ook de vorderingen als borg voor onze vorderingen op hem aan ons over
die voortkomen uit de verbinding van de gekochte goederen met een perceel tegen een derde.
9. Wij verplichten ons de zekerheden waar wij recht op hebben op verzoek van de koper in
zoverre vrij te geven als de waarde van onze zekerheden de vorderingen waarvoor zekerheid
wordt gezocht, groter is dan 10%; wij hebben de keuze uit de vrij te geven zekerheden
§8

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, plaats van rechtshandeling

1. Voor deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de partijen geldt het
recht van de Bondsrepubliek Duitsland (met name het Duits Burgerlijk Wetboek en het
Duitse Wetboek van Koophandel), met uitzondering van het internationale privaatrecht en
het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.
2. Wanneer de koper ondernemer, rechtspersoon naar publiek recht of publiekrechtelijk privé
vermogen is, is Rheda-Wiedenbrück uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen die
direct of indirect voortkomen uit de contractuele betrekking.
3. Wanneer uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is onze vestigingsplaats plaats van
rechtshandeling.
Stand: januari 2021

