enige toepasselijke specificatie) die de koper heeft geplaatst
en dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de
goederen ruimschoots op tijd aan de verkoper te verstrekken
zodat de verkoper de overeenkomst in overeenstemming met
deze voorwaarden uit kan voeren.
3.3 Het aantal, de kwaliteit en de beschrijving van de goederen
zal, evenals enige specificatie van de goederen, gelijk zijn aan
wat vermeld staat in de offerte van de verkoper (als de koper
deze geaccepteerd heeft) of in de bestelling van de koper (als
de verkoper deze geaccepteerd heeft). Bij een conflict tussen
deze offerte en deze bestelling is de offerte van de verkoper
leidend.
3.4 De specificatie en het ontwerp van de goederen (inclusief
auteursrecht, ontwerprecht of andere intellectuele eigendom
die erop rust) zal in de relatie tussen de partijen het eigendom
zijn van de verkoper. Als de goederen vervaardigd zullen
worden door de verkoper of als de verkoper enig proces op
de goederen zal toepassen in overeenstemming met een door
de koper ingediende specificatie, dan zal de koper de
verkoper vrijwaren tegen alle verlies, schade, kosten en
uitgaven die aan de verkoper zijn opgelegd of door de
verkoper zijn gemaakt in verband met een claim wegens
schending van een patent, auteursrecht, ontwerp,
handelsmerk of andere industriële of intellectuele
eigendomsrechten van een andere persoon die voortvloeit uit
het gebruik dat de verkoper maakt van de specificatie van de
koper, of die de verkoper betaald heeft of toegezegd heeft te
betalen om de vordering af te wikkelen.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om in de specificatie
van de goederen wijzigingen aan te brengen als die nodig zijn
om aan geldende wettelijke veiligheidseisen of andere
wettelijke eisen te voldoen, of als de goederen volgens de
specificatie van de verkoper moeten worden geleverd,
waarbij deze wijzigingen geen wezenlijk effect mogen hebben
op de kwaliteit of de werking van de goederen.
3.6 Een door de verkoper geaccepteerde bestelling mag door de
koper niet worden geannuleerd, behalve als de verkoper hier
schriftelijk mee instemt en op voorwaarde dat de koper de
verkoper volledig vrijwaart tegen alle verlies (inclusief
winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle arbeid en
gebruikte materialen), schade, lasten en uitgaven die door de
verkoper zijn gemaakt als gevolg van annulering, inclusief
enige gevolgschade en (bijvoorbeeld en niet beperkt tot)
enige schade die de verkoper moet vergoeden aan
leveranciers met wie de verkoper een overeenkomst heeft
gesloten om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
3.7 Alle schetsen, tekeningen en specificaties met betrekking tot
gewicht, afmetingen en werking die opgenomen zijn in
catalogi, prijslijsten en ander reclamemateriaal van de
verkoper, zijn slechts bedoeld om een algemeen beeld van de
goederen te geven en zullen geen van alle deel uitmaken van
de overeenkomst, tenzij de verkoper hier uitdrukkelijk
schriftelijk mee instemt.
3.8 De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder
kennisgeving kleine wijzigingen of verbeteringen aan te
brengen in het ontwerp of in de productiemethoden.
3.9 Onder deze voorwaarden wordt aan de koper geen recht of
licentie toegekend op grond van een patent, handelsmerk,
auteursrecht, geregistreerd ontwerp of ander intellectueel
eigendomsrecht, behalve het recht om de goederen te
gebruiken of door te verkopen.

Sips Supply B.V.
Algemene Verkoopvoorwaarden
Interpretatie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
"Koper": de persoon, de firma, het bedrijf of de organisatie
die een offerte van de verkoper voor de verkoop van de
goederen accepteert of wiens bestelling van de goederen door
de verkoper is geaccepteerd
"Goederen": de goederen (inclusief installatie van de goederen
of een deel daarvan) die de verkoper verkoopt aan de koper
"Verkoper": Sips Supply B.V., in Nederland geregistreerd onder
nummer 68395965
"Voorwaarden": deze algemene verkoopvoorwaarden die in dit
document uiteen zijn gezet. Een verwijzing naar een
genummerde voorwaarde is een verwijzing naar de betreffende
genummerde voorwaarde die in dit document is opgenomen
"Overeenkomst": elke overeenkomst waarbij de verkoper
verkoop van de goederen zoals gedefinieerd in deze
voorwaarden
"Schriftelijk": is inclusief brief, telegram, verzending per fax, email en vergelijkbare communicatiemiddelen
1.1 Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar een
wettelijke bepaling, geldt dit als een verwijzing naar die
bepaling zoals die op dat moment gewijzigd, herzien of
verlengd is
1.2 De kopjes in deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor
het leesgemak en hebben geen invloed op de interpretatie
ervan.
1.

2.

3.

Basis van de verkoop
2.1 De verkoper zal de goederen verkopen en de koper zal de
goederen kopen in overeenstemming met enige schriftelijke
offerte van de verkoper die door de koper is geaccepteerd
of met enige schriftelijke bestelling door de koper die door
de verkoper is geaccepteerd.
2.2 Variaties op deze voorwaarden zijn in geen geval bindend,
tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de koper en de
verkoper.
2.3 De koper kan zich niet beroepen op een voorstelling van
zaken met betrekking tot de goederen die is gegeven door
medewerkers, tenzij deze schriftelijk door de verkoper zijn
bevestigd. Door de overeenkomst aan te gaan bevestigt de
koper dat hij zich niet baseert op voorstellingen van zaken
die niet op deze manier zijn bevestigd en ziet hij af van
vorderingen wegens inbreuk op dergelijke voorstellingen
van zaken.
2.4 Adviezen of aanbevelingen die de verkoper of zijn
medewerkers of agenten aan de koper of zijn medewerkers
of agenten geven met betrekking tot de opslag, de
toepassing of het gebruik van de goederen en die niet
schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd, worden geheel
op eigen risico van de koper opgevolgd of nageleefd en de
verkoper is daarom niet aansprakelijk voor dergelijke
adviezen of aanbevelingen die niet op deze manier zijn
bevestigd.
2.5 Typografische, administratieve of andere fouten of
weglatingen in enige verkoopbrochure, offerte, prijslijst,
aanvaarding van een aanbod, factuur of ander document of
informatie die de verkoper heeft verstrekt, zullen
gecorrigeerd worden zonder enige aansprakelijkheid van de
verkoper.
2.6 De koper mag de rechten die uit de overeenkomst
voortvloeien niet overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verkoper.
Bestellingen en specificaties
3.1 Een door de koper geplaatste bestelling wordt niet geacht
door de verkoper te zijn aanvaard tenzij en totdat deze
schriftelijk is bevestigd door de verkoper.
3.2 De koper is naar de verkoper toe verantwoordelijk voor de
juistheid van de voorwaarden van de bestelling (inclusief

4.

Prijs van de goederen
4.1 De prijs van de goederen is de prijs die de verkoper in zijn
offerte heeft opgegeven, of – als er geen prijs geoffreerd is
(of als een geoffreerde prijs niet langer geldig is) – de
prijslijst in de door de verkoper gepubliceerde prijslijst die
actueel is op de dag waarop de bestelling wordt
geaccepteerd. Alle opgegeven prijzen zijn slechts geldig
gedurende 30 dagen of tot een eerder moment waarop de
koper de bestelling accepteert. Daarna mag de verkoper de
prijzen wijzigen zonder kennisgeving aan de koper.

Door op enig moment voorafgaand aan de levering de
koper op de hoogte te brengen, behoudt de verkoper zich
het recht voor om de prijs van de goederen dusdanig te
verhogen dat dit in verhouding staat tot de toename in de
kosten van de verkoper als gevolg van omstandigheden
waar de verkoper geen invloed op heeft (zoals, maar niet
beperkt
tot
wisselkoersschommelingen,
deviezenregelingen, gewijzigde fiscale heffingen, een
aanzienlijke
toename
van
de
arbeidskosten,
materiaalkosten of andere productiekosten), van een
wijziging in leveringsdata, hoeveelheden of specificaties
voor de goederen op verzoek van de koper, of van een
vertraging veroorzaakt door instructies van de koper of
doordat de koper geen adequate informatie of instructies
aan de verkoper heeft verstrekt.
4.3 Behalve als in een offerte of prijslijst van de verkoper
anders staat vermeld en tenzij de koper en de verkoper
schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden alle
prijzen door de verkoper ‘af fabriek’ (ex works) verstrekt,
en is de koper – als de verkoper ermee instemt de
goederen elders af te leveren dan op het terrein van de
verkoper – gehouden de onkosten te vergoeden die de
verkoper maakt voor transport, verpakking en verzekering.
4.4 De prijs is exclusief omzetbelasting die de koper bovendien
gehouden is aan de verkoper te betalen en exclusief enige
andere belasting die op dat moment van toepassing is.

de koper te verplichten om, op schriftelijk verzoek van
de verkoper, het recht op betaling voor goederen die
aan een klant van de koper zijn verkocht, toe te kennen
aan de verkoper.
5.6 De verkoper kan de koper van tijd tot tijd op de hoogte
brengen van een kredietlimiet en is, onverminderd de
overige voorwaarden van deze overeenkomst, gerechtigd
om een of meer van de volgende stappen te nemen
wanneer de koper de hem meegedeelde kredietlimiet heeft
overschreden:
5.6.1 zijn acceptatie van een door de koper geplaatste
bestelling intrekken
5.6.2 de koper verplichten om voorafgaand aan de levering
te betalen voor openstaande bestellingen van
goederen, ongeacht de kredietvoorwaarden die de
partijen zijn overeengekomen
5.6.3 de levering van goederen opschorten.
5.7 De in voorwaarde 5.6 genoemde kredietlimiet kan worden
verhoogd of verlaagd of ingetrokken al naar gelang wat de
verkoper gezien de omstandigheden redelijk acht.

4.2

5.

Betalingsvoorwaarden
5.1 De verkoper is gerechtigd om de koper een factuur te
sturen voor de prijs van de goederen op het moment van
levering of op enig moment na de levering van de
goederen, tenzij de goederen worden afgehaald door de
koper of als de koper de goederen ten onrechte niet in
ontvangst neemt. In dat geval is de verkoper gerechtigd
om de koper een factuur voor de prijs te sturen op enig
moment nadat de verkoper aan de koper heeft
meegedeeld dat de goederen kunnen worden opgehaald,
of als (in voorkomend geval) de verkoper de levering van
de goederen heeft uitbesteed.
5.2 De koper zal de prijs van de goederen in Euro’s betalen
binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur van de
verkoper tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen,
ongeacht of levering al dan niet heeft plaatsgevonden en
ongeacht of de eigendom van de goederen al dan niet is
overgegaan op de koper. Het tijdstip waarop de prijs wordt
voldaan, vormt binnen de overeenkomst een fatale
termijn. Ontvangstbewijzen voor betalingen zullen
uitsluitend op verzoek worden verstrekt.
5.3 De koper mag een betaling onder geen beding uitstellen,
en een tegenvordering van de koper mag niet worden
verrekend met een aan de verkoper verschuldigde betaling
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verkoper.
5.4 De verkoper zal een algemeen en bijzonder pandrecht
toekomen op eigendommen van de koper die hij in bezit
heeft, met betrekking tot bedragen die de koper op dat
moment aan de verkoper verschuldigd is.
5.5 Als de koper een betaling niet op de verschuldigde datum
voldoet, dan is de verkoper – onverminderd andere
rechten of rechtsmiddelen die de verkoper ter beschikking
staan – gerechtigd om:
5.5.1 de overeenkomst op te zeggen of verdere leveringen
aan de koper op te schorten;
5.5.2 betalingen die de koper heeft verricht toe te wijzen
aan de goederen (of de goederen die op grond van
een andere overeenkomst tussen de koper en de
verkoper zijn geleverd) die de verkoper wenselijk
acht (ongeacht de bestemming die de koper heeft
bedoeld); en
5.5.3 de koper rente van 10% op jaarbasis in rekening te
brengen (zowel voor als na een rechterlijke
uitspraak) over het openstaande bedrag, totdat de
betaling volledig is voldaan

5.5.4

6.

Levering
6.1 Levering van de goederen vindt plaats doordat de koper de
goederen afhaalt op het terrein van de verkoper op enig
moment nadat de verkoper aan de koper heeft meegedeeld
dat de goederen kunnen worden opgehaald, of als de
verkoper met een andere plek van levering heeft ingestemd,
doordat de verkoper de goederen op die plaats aflevert.
6.2 Data die voor levering van de goederen worden opgegeven
gelden slechts bij benadering en de verkoper is niet
aansprakelijk voor vertraging in de levering van de
goederen, ongeacht wat de vertraging heeft veroorzaakt. De
leveringstijd vormt geen fatale termijn, tenzij de verkoper
hier vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. De verkoper
mag de goederen leveren vóór de opgegeven
leveringsdatum (en mag dit doen verdeeld over een of meer
leveringen) nadat hij de koper tijdig op de hoogte heeft
gebracht.
6.3 Als de goederen in gedeelten moeten worden afgeleverd,
vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst en is de
koper – in het geval de verkoper een of meerdere gedeelten
niet levert in overeenstemming met deze voorwaarden of
de koper met betrekking tot een of meer gedeelten een
claim indient – niet gerechtigd om de overeenkomst als
geheel als verbroken te beschouwen.
6.4 Als de verkoper de goederen niet levert om redenen anders
dan een oorzaak waar de verkoper redelijkerwijs geen
invloed op heeft of vanwege een fout van de koper en de
verkoper daardoor aansprakelijk is ten aanzien van de
koper, dan zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt
blijven tot de extra kosten (voor zover van toepassing) die
de koper (in de goedkoopste van de beschikbare markten)
voor vergelijkbare goederen heeft gemaakt om de niet
geleverde goederen te vervangen, voor zover deze kosten
de prijs van de goederen overstegen.
6.5 Als de koper de goederen niet in ontvangst neemt of geen
adequate instructies voor de levering aan de verkoper
verstrekt op het tijdstip dat voor de levering is vastgesteld
(anders dan door een oorzaak waar de koper redelijkerwijs
geen invloed op heeft of door een fout van de verkoper),
dan kan de verkoper – onverminderd andere rechten of
rechtsmiddelen die de verkoper ter beschikking staan:
6.5.1 de goederen opslaan totdat de levering werkelijk
plaatsvindt en de redelijke kosten (waaronder voor
verzekering) van de opslag aan de koper in rekening
brengen; of
6.5.2 de goederen verkopen tegen de best verkrijgbare prijs
en (na aftrek van alle redelijke uitgaven en
verkoopkosten) de meerwaarde boven de
overeengekomen prijs aan de koper afdragen of het
tekort aan de koper in rekening brengen als de
verkoopprijs onder de overeengekomen prijs ligt.

7.

Risico en eigendom
7.1 Het risico van schade aan of verlies van de goederen zal
overgaan op de koper:
7.1.1 in het geval de goederen worden geleverd op het
terrein van de verkoper: op het moment waarop de
verkoper aan de koper meedeelt dat de goederen
kunnen worden opgehaald; of
7.1.2 in het geval de goederen op het moment van levering
elders worden geleverd dan op het terrein van de
verkoper, of als de koper de goederen ten onrechte
niet in ontvangst neemt: op het moment waarop de
verkoper de levering van de goederen heeft
uitbesteed.
7.2 Ongeacht de levering en het overgaan van het risico voor de
goederen of enige andere bepaling van deze voorwaarden,
zal de eigendom van de goederen niet overgaan op de koper
totdat de verkoper in contanten of in onbezwaarde
middelen de volledige prijs heeft ontvangen van de
goederen en van alle overige goederen waarvan is
overeengekomen dat ze door de verkoper aan de koper
worden verkocht en waarvoor dan betaling verschuldigd is
("overige goederen").
7.3 Tot het moment waarop de eigendom van de goederen
overgaat op de koper, zal de koper de goederen bewaren in
de hoedanigheid van fiduciair agent en bewaarder van de
verkoper en zal hij de goederen gescheiden houden van de
goederen van de koper en van derden en ervoor zorgen dat
zij behoorlijk opgeslagen, beschermd en verzekerd zijn en
aangeduid zijn als eigendom van de verkoper. Tot die tijd is
de koper, met inachtneming van voorwaarde 7.6,
gerechtigd om de goederen door te verkopen of te
gebruiken als onderdeel van zijn gebruikelijke
bedrijfsvoering (als opdrachtgever en niet als agent van de
verkoper), maar dient hij de opbrengsten van de verkoop of
andere opbrengsten van de goederen, hetzij materieel,
hetzij immaterieel, waaronder verzekeringsopbrengsten
(tot het totale bedrag dat de koper aan de verkoper
verschuldigd is met betrekking tot de goederen en overige
goederen) afdragen aan de verkoper en zal hij zulke
opbrengsten gescheiden houden van gelden of
eigendommen van de koper en van derden en in het geval
van materiële opbrengsten ervoor zorgen dat zij behoorlijk
opgeslagen en verzekerd zijn.
7.4 Tot het moment waarop de eigendom van de goederen
overgaat op de koper (voor zover de goederen nog steeds
bestaan en niet zijn doorverkocht), is de verkoper
gerechtigd om de koper op enig moment te verplichten de
goederen aan de verkoper te overhandigen en om, als de
koper dit niet onmiddellijk doet, het terrein van de koper of
enige derde te betreden waar de goederen zijn opgeslagen
of waar ze volgens de verkoper zijn opgeslagen, en de
goederen terug te nemen.
7.5 De koper is niet gerechtigd om goederen die het eigendom
van de verkoper blijven, te verpanden of op enige manier op
te eisen als zekerheid voor schulden. Mocht de koper dit
doen dan worden alle bedragen die de koper aan de
verkoper verschuldigd is (onverminderd andere rechten of
rechtsmiddelen van de verkoper) onmiddellijk opeisbaar.
7.6 Het recht van de koper om de goederen door te verkopen
vervalt onmiddellijk wanneer een van de gebeurtenissen
zich voordoet die in de voorwaarden 9.1.1, 9.1.2 of 9.1.3 zijn
genoemd of wanneer de verkoper de koper op de hoogte
brengt op grond van voorwaarde 9.4, al naar gelang wat als
eerste plaatsvindt.
7.7 Als de goederen op enige manier zijn samengevoegd of
verbonden met andere roerende goederen op dusdanige
wijze dat de goederen ondanks dat gemakkelijk te
identificeren en te verwijderen zijn, dan is de verkoper
gerechtigd om de goederen op grond van voorwaarde 7.4 te
verwijderen en terug te nemen ongeacht of dit moeilijk is uit
te voeren of ongeacht de schade die deze andere roerende
goederen of enige andere eigendommen of activa oplopen
terwijl alle redelijke stappen worden genomen om de

goederen te verwijderen (ongeacht of die roerende
goederen, eigendommen of activa toebehoren aan de koper
of aan derden) en ziet de koper af van eventuele vorderingen
tegen de verkoper wegens schade die zijn roerende goederen
of andere eigendommen hebben opgelopen als gevolg van
zulke redelijke stappen, en vrijwaart hij de verkoper volledig
tegen vorderingen die tegen de verkoper worden ingediend
door enige derde en die voortvloeien uit of in verband staan
met zulke door de verkoper genomen redelijke stappen.
7.8 Als de koper de goederen dusdanig integreert met andere
uitrusting of producten ("de nieuwe goederen") zodat de
goederen een niet gemakkelijk te identificeren en te
verwijderen onderdeel van de nieuwe goederen uitmaken,
dan zal de koper zulke nieuwe goederen gescheiden opslaan
en de verkoper op de hoogte brengen van de exacte locatie
en plaats van deze goederen, en zal het eigendomsrecht en
de eigendom van zulke nieuwe goederen berusten bij de
verkoper.
7.9 Wanneer de verkoper goederen heeft verkocht die binnen de
omschrijving van voorwaarde 7.8 vallen, en de opbrengsten
van de verkoop hoger uitvallen dan de prijs of het saldo van
de prijs van de goederen die de koper aan de verkoper
verschuldigd is, dan zal de verkoper het saldo van de
verkoopopbrengsten als volgt besteden:
7.9.1 ten eerste, door de kosten en uitgaven voor het in bezit
nemen en verkopen van de nieuwe goederen en voor
enige schade die de verkoper heeft geleden als gevolg
van enige verbreking van de overeenkomst door de
koper, aan de verkoper te vergoeden;
7.9.2 ten tweede, door bedragen te betalen die aan andere
crediteuren van de koper verschuldigd en opeisbaar zijn
met betrekking tot andere voorwerpen en materialen
die bij het vervaardigen van de nieuwe goederen zijn
gebruikt, wanneer de eigendom van zulke voorwerpen
en materialen bij zulke andere crediteuren blijft
berusten
vanwege
effectieve
clausules
van
eigendomsvoorbehoud en de claims die zulke andere
crediteuren hebben op grond van zulke clausules van
eigendomsvoorbehoud door de koper of zijn
vereffenaar, bewindvoerder of curator of door zulke
andere crediteuren aan de verkoper zijn meegedeeld.
8.

Garanties en aansprakelijkheid
8.1 Onder de ondergenoemde voorwaarden garandeert de
verkoper dat de goederen op het moment van levering zullen
voldoen aan (eventuele) specificaties die zijn vermeld in de
offerte van de verkoper en dat zij gedurende een periode van
twaalf maanden vanaf hun leveringsdatum vrij zullen zijn van
defecten in materiaal en vakmanschap.
8.2 De verkoper geeft de bovenstaande garantie onder de
volgende voorwaarden:
8.2.1 de verkoper is niet aansprakelijk voor enig defect van de
goederen dat voortvloeit uit enige door de koper
aangeleverde tekening, ontwerp of specificatie;
8.2.2 de verkoper is niet aansprakelijk voor enig defect dat
voortvloeit uit normale slijtage, bewuste beschadiging,
nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet
opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke)
aanwijzingen van de verkoper, ongevallen waarvan
redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de
goederen ertegen bestand zijn, verkeerd gebruik of
inadequate opslag of aanpassing of reparatie van de
goederen zonder goedkeuring van de verkoper;
8.2.3 de verkoper is niet aansprakelijk op grond van de
bovenstaande garantie (of op grond van enige andere
garantie, voorwaarde of waarborg) als de totale prijs
voor de goederen niet op de uiterste betalingsdatum is
voldaan;
8.2.4 de bovenstaande garantie geldt niet voor onderdelen,
materialen of uitrusting die niet door de verkoper is
vervaardigd. Met betrekking hiertoe is de koper
uitsluitend gerechtigd om zich te beroepen op een
garantie of waarborg die de producent aan de verkoper
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heeft gegeven.
Tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald
en behalve als de goederen worden verkocht aan een
persoon die handelt als consument, zijn alle garanties,
voorwaarden of andere bepalingen die geïmpliceerd
worden door de wet of het gewoonterecht, uitgesloten voor
zover de wet dit toelaat.

De koper zal de goederen onmiddellijk na levering grondig
controleren en enige claim van de koper die gebaseerd is
op enig defect in de kwaliteit of conditie van de goederen
of op het feit dat zij niet overeenkomen met de
specificatie, zal (ongeacht of de koper de levering heeft
geweigerd) aan de verkoper worden meegedeeld binnen 7
dagen vanaf de leveringsdatum of (wanneer het defect of
het gebrek aan overeenkomst met de specificatie niet
duidelijk waren bij redelijke inspectie) binnen 12 maanden
vanaf de leveringsdatum. Als de levering niet wordt
geweigerd en de koper de verkoper hiervan niet op de
hoogte brengt, dan is de koper niet gerechtigd om de
goederen af te wijzen en is de verkoper niet aansprakelijk
voor een dergelijk defect of gebrek aan overeenkomst met
de specificatie en is de koper gebonden de prijs te betalen
alsof de goederen in overeenstemming met de
overeenkomst zijn geleverd.
8.5 Wanneer een geldige claim met betrekking tot enige
goederen die gebaseerd is op enig defect in de kwaliteit of
conditie van de goederen of op het feit dat zij niet aan de
specificatie voldoen, aan de verkoper wordt meegedeeld
in overeenstemming met deze voorwaarden, dan is de
verkoper gerechtigd om de goederen (of het betreffende
deel ervan) kosteloos te repareren of te vervangen, of om
naar eigen goeddunken de prijs van de goederen (of een
evenredig deel van de prijs) aan de koper terug te betalen,
maar is de verkoper verder op geen enkele manier
aansprakelijk naar de koper toe.
8.6 De koper wordt in het bijzonder gewezen op de volgende
beperking van de aansprakelijkheidsbepalingen:
8.6.1 (a) De volgende bepalingen omschrijven de volledige
financiële aansprakelijkheid van de verkoper
(inclusief alle aansprakelijkheid voor het handelen of
nalaten van zijn medewerkers, agenten en
onderaannemers) naar de koper toe met betrekking
tot:
(i) een schending van deze voorwaarden of van enige
overeenkomst; en
(ii) een voorstelling van zaken (anders dan bedrog),
verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten,
inclusief nalatigheid, die zich voordoet op grond
van of in verband met deze voorwaarden of
enige overeenkomst.
(b) Alle
garanties, voorwaarden en andere
bepalingen die geïmpliceerd worden door de wet ,
zijn uitgesloten voor zover de wet dit toelaat.
(c) Deze voorwaarden bevatten niets dat de
aansprakelijkheid van de verkoper uitsluit of beperkt
voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door
opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper.
8.6.2 Onverminderd de voorwaarden 8.6.1 (b) en (c);
(a) is de totale aansprakelijkheid van de verkoper,
hetzij contractueel, op grond van een onrechtmatige
daad (inclusief nalatigheid of schending van een
wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken of
anderszins onder deze voorwaarden en/of ontstaan
in verband met de uitvoering of voorgenomen
uitvoering van de overeenkomt, beperkt tot de
factuurprijs van de goederen
(b) de verkoper is naar de koper toe niet aansprakelijk
met betrekking tot:
(aa) economisch verlies, waaronder gederfde
winst, zaken, opbrengsten, goodwill of
verwachte besparingen;
(bb) bijzondere, indirecte of gevolgschade
(cc) verlies dat voortvloeit uit enige claim die een
andere persoon heeft tegen de koper;

8.7

8.4

9.

De verkoper is niet aansprakelijk naar de koper toe en wordt
niet geacht de overeenkomst te schenden vanwege enige
vertraging in het vervullen of vanwege het niet vervullen van
enige verplichting van de verkoper met betrekking tot de
goederen als de vertraging of het verzuim het gevolg waren
van een oorzaak waar de verkoper redelijkerwijs geen
invloed op heeft. Onverminderd de algemene strekking van
het voorgaande wordt het volgende beschouwd als
oorzaken waar de verkoper redelijkerwijs geen invloed op
heeft:
8.7.1 Overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of
ongeval;
8.7.2 oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, oproer of
opvordering;
8.7.3 wetten, beperkingen, reglementen, verordeningen,
verboden of maatregelen van welke soort dan ook die
uitgaan van de regering, het parlement of de lokale
overheid;
8.7.4 import- of exportregelingen of embargo’s;
8.7.5 stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of
handelsconflicten (ongeacht of hier medewerkers van
de verkoper of van een derde bij betrokken zijn);
8.7.6 problemen met het verkrijgen van grondstoffen, arbeid,
brandstof, onderdelen of machines;
8.7.7 stroomuitval of machinebreuk;
8.7.8 verzuim van de koper om de goederen op de juiste
manier op te slaan, te beschermen, te behandelen of
anderszins met de goederen om te gaan.

Insolventie van de koper
9.1 Deze voorwaarde is van toepassing als:
9.1.1 de koper een vrijwillige regeling met zijn crediteuren
treft of onder toezicht van de rechter wordt geplaatst
of (als natuurlijke of rechtspersoon) failliet gaat of (als
bedrijf) wordt ontbonden (met een ander doel dan een
bonafide solvente fusie of reorganisatie); of
9.1.2 een hypotheekhouder bezit neemt van, of een curator
wordt aangesteld voor enige eigendommen of activa
van de koper; of
9.1.3 de koper zijn bedrijf staakt of dreigt te staken; of
9.1.4 de verkoper redelijkerwijs begrijpt dat een van de
hiervoor genoemde gebeurtenissen zich zal voordoen
met betrekking tot de koper en de koper hiervan op de
hoogte brengt.
Als deze voorwaarde van toepassing is, dan is de verkoper –
onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen die de
verkoper ter beschikking staan – gerechtigd om de
overeenkomst op te zeggen of verdere leveringen op grond van
de overeenkomst op te schorten zonder enige
aansprakelijkheid naar de koper toe. En als de goederen wel
zijn geleverd maar er nog niet voor betaald is, dan wordt de
prijs onmiddellijk opeisbaar, ongeacht eventuele eerdere
overeenkomsten of regelingen waarin andere afspraken zijn
gemaakt.

10.

Algemeen
mededeling die onder deze voorwaarden door een
van beide partijen aan de andere partij moet of mag worden
gedaan, dient schriftelijk te worden gericht aan die andere
partij en geadresseerd te zijn aan de statutaire zetel of de
hoofdvestiging van die partij, of aan een ander adres dat op
dat moment op grond van deze bepaling is meegedeeld aan
de partij die de mededeling doet.
10.2Geen enkele verklaring van afstand door de verkoper ten
aanzien van enige schending van de overeenkomst door de
koper zal worden opgevat als een verklaring van afstand van
enige volgende schending van dezelfde of enige andere
bepaling.
10.3Als enige bevoegde autoriteit enige bepaling van deze
voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of
onuitvoerbaar acht, dan heeft dit geen invloed op de
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden
en op het resterende deel van de betreffende bepaling.
10.4Op de overeenkomst is het Nederlands recht van
toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement
10.1Enige

waar de verkoper is gevestigd is bevoegd kennis te nemen
van geschillen in verband met de overeenkomst..
10.5De verkoper behoudt zicht het recht voor deze
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
10.6Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
overeenkomsten met inachtneming van een termijn van
30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
10.7Indien de koper niet akkoord gaat met de gewijzigde
voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de
voorwaarden of binnen 14 dagen na de ontvangstdatum
van de wijziging van de voorwaarden indien deze
ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

