
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

van 

 

Metrohm Nederland B.V. gevestigd te Barendrecht, Bijdorpplein 13-15 

 

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 29 Juni 2016, onder nummer 

66116198 

 

1  ALGEMEEN 

 

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, zowel van 

voorbereidende als uitvoerende aard, daaronder begrepen o.m. offertes, orderbe-

vestigingen en leveringen, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige 

voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengeko-

men te worden en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. 

 

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)per-

soon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectie-

velijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach-

tigde(n) en rechtverkrijgende(n). 

 

1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schrifte-

lijk door ons zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeen-

komst(en). 

 

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook 

niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 

 

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om 

welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe 

bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepa-

ling zo dicht mogelijk benadert. 

 

2 AANBIEDINGEN 

 

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn 

geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, 

zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en de leverbaarheid betreft, 

gedurende een maximale periode van 3 maanden. 

 



2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, tekeningen, ontwerpen, 

schakelschema’s en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. 

Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.  

 

2.3 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) 

eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden. 

 

2.4 Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot leve-

ring c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aan-

bod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden. 

 

2.5 Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen toe te passen, 

voorzover functie en toepassing van de goederen hierdoor niet wijzigen. Als ge-

volg hiervan kunnen technische specificaties, alsmede maten en gewichten wor-

den gewijzigd/zich wijzigen. 

 

3 OVEREENKOMST 

 

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot 

stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectie-

velijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst 

juist en volledig weer te geven. 

 

3.2 Eventueel na totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende af-

spraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door 

ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegen-

woordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze afspraken 

en/of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

 

3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. op-

drachtbevestigingen wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt 

op het moment dat door of namens ons daadwerkelijk met de uitvoering van de 

overeenkomst wordt begonnen. De factuur wordt dan tevens als opdrachtbevesti-

ging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer 

te geven. Terzake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie 

beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs. 

 

3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voor-

waarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende krediet-

waardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

 



3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) 

te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als 

aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

 

3.6 Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor 

een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

 

4 PRIJZEN 

 

4.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijs-

wijziging. 

 

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: 

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende 

hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, 

vrachten, assurantiepremies en andere kosten; 

- gebaseerd op levering DDP voor binnenlandse leveringen en EXW voor in-

ternationale leveringen, met inachtneming van het gestelde in artikel 15.3; 

- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 

- vermeld in Euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 

 

 4.3 Ingeval van verhoging door welke oorzaak dan ook van een of meer der kostprijs-

faktoren waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, lonen, materialen enkoerswij-

zigingen, zijn wij, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd om de orderprijs 

dienovereenkomstig te verhogen. De wederpartij is in dat geval bevoegd de over-

eenkomst te ontbinden.  

 

4.4 Wij zijn gerechtigd terzake van orders/leveringen met een bepaalde (geringe) 

netto-factuurwaarde (vooraf) administratiekosten en/of behandelingskosten in re-

kening te brengen.  

 

5    LEVERING EN LEVERTIJD 

 

5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering DDP dan wel EXW  

Barendrecht, respectievelijk per schip, trein, vrachtwagen, vliegtuig. Op het mo-

ment dat de goederen zijn geladen, gaat het risico van de goederen op de weder-

partij over.  

 

5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering 

op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze 

controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking 

van de wederpartij staan.  



 

5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking 

welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de 

factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan 

reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen, tenzij an-

ders is overeengekomen.  

 

5.4 Tenzij uitgesloten bij orderbevestiging  zijn wij gerechtigd om te leveren in ge-

deelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij 

is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake "Beta-

ling". 

 

5.5 Opgegeven levertijden zijn  geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

 

5.6 Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij kan na herhaalde lever-

tijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een 

laatste (redelijke) termijn van levering. Indien levering binnen die termijn niet 

plaats vindt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst (schriftelijk) te ont-

binden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan ons is toe te re-

kenen.  

 

5.7 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van 

een opdracht of order, door of op verzoek van de wederpartij, kan alleen plaats-

vinden met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en op voorwaarde dat 

de reeds door ons verrichte werkzaamheden en de daarbij of daarvoor gebruikte 

materialen geheel door de wederpartij worden vergoed. In geval van wijziging 

en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de wederpartij zijn wij gerechtigd 

om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de wederpartij door te berekenen 

en de levertijd opnieuw vast te stellen. 

5.8 Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de wederpartij 

worden afgenomen, of indien de wederpartij een overeengekomen afroeptermijn 

niet in acht neemt, zijn wij gerechtigd de desbetreffende goederen aan de weder-

partij te factureren en zij wij voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht, 

doch geheel voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan. In ge-

val van niet-afname of niet-afroepen door de wederpartij binnen de daarvoor gel-

dende termijn, zullen wij naar keuze nakoming door de wederpartij kunnen vorde-

ren, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd ons recht, in beide geval-

len, om schadevergoeding te vorderen. 

 



5.9 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke schriftelijke 

goedkeuring.  

 

5.10 Schade, waaronder mede verstaan breuk, ten tijde van of ten gevolge van (tijde-

lijke) opslag en/of bewaring/bewerking van de aan ons ter bewaring/bewerking 

gegeven goederen is voor rekening/risico van de wederpartij, tenzij deze schade 

is te wijten aan opzet of grove schuld onzerzijds. 

 

6   TRANSPORT/RISICO 

 

6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere 

aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons, als goed huisva-

der/koopman, bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. 

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzen-

ding worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meer-

dere kosten daarvan te zullen dragen.   

 

6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en ri-

sico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vracht-

brieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoers-

schaden voor rekening en risico van de afzender zijn. 

 

7 INTELLECTUELE EIGENDOM 

 

7.1 Wij behouden ons uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor, op door 

ons bij uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden, waaronder tevens 

begrepen door ons geleverde software, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen. 

 

7.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handels-

namen, octrooien of andere rechten uit het door ons geleverde te verwijderen of 

te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke ka-

rakter en geheimhouding van het geleverde, tenzij anders is overeengekomen. 

Wederpartij is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn wederpartij op te 

leggen. 

 

7.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of indu-

striële eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toe-

stemming van ons in het geleverde aangebrachte wijzigingen. 

 

8 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING 

  



8.1 Indien wij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard worden verhinderd de 

overeenkomst (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting 

tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke 

mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

onverminderd het recht van ons op betaling door de wederpartij voor reeds door 

ons verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituaties, danwel 

de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van op-

schorting zullen wij alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

ontbonden te verklaren. 

 

8.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor wij tijdelijk of blij-

vend niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, zoals overheidsmaatre-

gelen, staking, in gebreke blijven van toeleveranciers ten aanzien van voor de le-

vering van onze goederen en diensten benodigde goederen, en voorts alle om-

standigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van ons kan worden gevergd dat 

wij onze verplichtingen jegens de wederpartij (verder) nakomen. Wij hebben het 

recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de over-

macht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn. 

  

9 AANSPRAKELIJKHEID 

 

9.1 Behalve indien er voorzover uit bepalingen van dwingend recht inzake (pro-

ducten) aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien alsmede met inachtneming 

van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot 

enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of on-

roerend goed dan wel aan enige persoon, bedrijfsschade hieronder mede begre-

pen, bij de wederpartij dan wel enige derden, welke schade direct of indirect is 

veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens ons geleverde zaak 

of geleverd goed dan wel direct of indirect is veroorzaakt of verband houdt met 

enig gebruik of enige toepassing of bewerking van een dergelijke zaak of goed of 

opslag of bewaring daarvan, dan wel montage, installatie of inwerkingstelling van 

een dergelijke zaak of goed. De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen aan-

spraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daar-

mee verband houden, tenzij de schade het gevolg is van opzet/ grove schuld van 

ons personeel en/of door ons ingeschakelde derden. 

 

9.2 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet 

aansprakelijk  voor schade of verlies, direct of indirect veroorzaakt door onoor-

deelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een an-

der doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een an-

der doel dan waarvan wij redelijkerwijs mochten uitgaan dat het zou worden ge-

bruikt.  



Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in 

ons produkt indien:   

a. wij het produkt niet in het verkeer hebben gebracht; 

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de 

schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het pro-

dukt in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ont-

staan; 

c. ons produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van versprei-

ding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd 

of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep; 

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is 

met dwingende overheidsvoorschriften; 

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis 

op het tijdstip waarop wij het produkt in het verkeer brachten, onmogelijk 

was het bestaan van het gebrek te ontdekken; 

f. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het 

ontwerp van het produkt waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, 

dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn ver-

strekt.  

g. de schade is veroorzaakt door onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, van 

het personeel van de wederpartij of andere door hem ingeschakelde perso-

nen, of enige andere persoon aan de zijde van de wederpartij. 

h. de schade is veroorzaakt door inbreuk op enig octrooi, gebruiksmodel, 

merk, herkomstaanduiding, modelrecht, auteursrecht of naburig recht, recht 

op een halfgeleider-product of de topografie daarvan, recht op een data-

base of andere gegevensverzameling, of enig ander recht van industriële of 

intellectuele eigendom of enig ander exclusief recht, of inbreuk of schen-

ding van een licentie onder enig dergelijk recht, welke het directe of indi-

recte gevolg is van gebruik en/of toepassing en/of openbaarmaking of ver-

veelvoudiging van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens zo-

als bijvoorbeeld beschrijvingen, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzo-

voorts. 

 

9.3 Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van onze produkt-be-

drijfsschadeverzekeringen alsmede de Wet Produkten-Aansprakelijkheid. Behou-

dens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de we-

derpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van onze 

aansprakelijkheidsverzekering. Zonodig verstrekken wij op verzoek van de we-

derpartij informatie tot welk bedrag wij verzekerd zijn.  

 



9.4 Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van 

de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt 

als enige en algehele schadevergoeding.   

 

9.5  Indien wij bij de montage en/of het bedrijfs-gereedmaken en/of de installatie van 

goederen behulpzaam zijn, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, 

geschiedt zulks steeds geheel voor het risico van de wederpartij.  

 

9.6 Terzake van verstrekte adviezen zijn wij slechts aansprakelijk voor normaliter 

voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze 

aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen 

bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.  

 

9.7 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel 9 is bepaald, verjaart elke vorde-

ring tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft 

gemanifesteerd of is ontdekt is of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen 

worden ontdekt of onderkend, doch in ieder geval na verloop van drie jaren na de 

levering. 

 

9.8 Ten aanzien van goederen welke wij van een derde hebben betrokken, zullen de 

op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepa-

lingen ook gelden jegens de wederpartij. 

 

10   GARANTIE 

 

10.1 Goederen verlaten onze fabriek in gecontroleerde toestand.  

 

10.2 Met inachtneming van het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, ga-

randeert Metrohm Nederland de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en 

de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking 

van de door Metrohm Nederland geproduceerde en geleverde goederen. Deze 

garantie geldt slechts voor nieuwe produkten voor een periode van twaalf (12) 

maanden vanaf de leveringsdatum (inclusief de eventuele “zichtperiode”), tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. Garantie voor door Metrohm Nederland el-

ders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oor-

spronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt (verstrekken). Voor produkten die niet 

nieuw zijn geldt slechts een garantie indien en voorzover deze uitdrukkelijk is 

overeengekomen; ook op zo’n garantie zijn de bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing, behalve indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk 

is afgeweken. 

 



10.3 Voor alle reparaties en eventueel aangebrachte reserveonderdelen geldt een ga-

rantie periode van 12 maanden, uitsluitend en alleen op de gerepareerde dan wel 

vervangen onderdelen. 

  

 

10.4 Indien en voor zover garantie wordt verleend, strekt deze zich niet uit over onder-

delen van glas, elektroden, verwarmingselementen alsmede onderdelen die aan 

slijtage onderhevig zijn zoals pakkingen, aandrijfriemen e.d. in de meest ruime 

zin. De beoordeling of onderdelen onder de garantiebepaling vallen, is uitdrukke-

lijk aan ons voorbehouden.  

 

10.5 Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uit-

sluitend ter beoordeling van ons, of hersteld, of door nieuwe levering vervangen. 

Garantiewerk wordt in beginsel tijdens de normale werkuren binnen ons bedrijf 

uitgevoerd. Garantiewerkzaamheden kunnen alleen dan buiten normale werkuren 

plaatsvinden, indien er een afzonderlijk service-contract is afgesloten en alleen 

indien en voorzover dit uit dat service-contract voortvloeit. Wij zijn gerechtigd de 

garantiewerkzaamheden buiten ons bedrijf te (laten) verrichten indien dit, ter be-

oordeling van ons, in het belang is van die werkzaamheden, dan wel indien het 

verrichten van dergelijke werkzaamheden in ons bedrijf redelijkerwijs niet moge-

lijk of niet wenselijk is. Indien blijkt dat aan ons voor herstel of reparatie aangebo-

den goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening 

van de wederpartij, ook gedurende de garantieperiode. 

 

10.6 Onze garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of re-

paratie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan 

normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend dan wel op, naar ons uitsluitend 

oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden. Tevens 

vervalt onze garantieverplichting indien de wederpartij enige verplichting (voort-

vloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of de wet) niet nakomt c.q. is na-

gekomen. 

 

10.7 Goederen die voor ons garantiewerk in aanmerking komen, dienen CPT Schie-

dam te worden toegezonden. Retourzendingen van garantiewerk geschiedt voor 

rekening van Metrohm Nederland. Retourzendingen van overige gerepareerde 

en/of vervangen goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.  

 

11   RECLAMES 

 

11.1 De wederpartij dient de geleverde goederen direct na aflevering en zo volledig 

mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken dienen 



uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons te worden medege-

deeld.  

 

11.2 Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen genoemde termijn konden 

worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 6 

maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan ons te worden 

gemeld.  

 

11.3 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het gele-

verde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden recla-

mes niet meer door ons in behandeling genomen.  

 

11.4 Indien en voor zover de reclame gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend ver-

plicht de ondeugdelijke goederen terug te nemen en te vervangen dan wel een 

eventueel tekort aan te vullen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht 

kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.  

 

11.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalings-

verplichtingen ten opzichte van ons.  

 

11.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande 

schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.  

 

12  EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

12.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de 

eigendom van door ons aan de wederpartij geleverde goederen tot het moment 

van volledige betaling door de wederpartij van al hetgeen hij aan ons is verschul-

digd uit hoofde van alle aan de leveringen(en) ten grondslag liggende, tussen 

ons en de wederpartij gesloten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van 

alle gezamenlijke (saldo-) verplichtingen en alle vorderingen van ons wegens het 

tekortschieten door de wederpartij (inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien 

van zodanige overeenkomsten. 

 

12.2 Terzake van deze goederen verkrijgen wij bezitloos pandrecht, waartoe de we-

derpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel 

voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.  

 

12.3 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfs-

uitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in pand worden 

gegeven of anderszins met een beperkt recht worden bezwaard, zolang daarop 

ons eigendomsvoorbehoud rust. 



 

12.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in 

dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen in-

dien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt.  

 De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen. 

 

12.5 Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet, geheel of gedeelte-

lijk, betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze 

doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons 

over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt.  

 De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens op eerste verlan-

gen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper 

kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in minde-

ring gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De weder-

partij is tevens gehouden bij doorverkoop een zelfde eigendomsvoorbehoud te 

maken zoals in deze bepaling vermeld.  

 

13    BETALING 

 

13.1 Betaling dient te geschieden door middel van storting of overmaking op een door 

ons aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke 

waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige inge-

brekestelling zal zijn vereist. De op onze bank afschriften aangegeven valutadag 

is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.  

 

13.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem 

verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten 

en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste 

openstaande vordering.  

 

13.3 In gevallen dat de wederpartij: 

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 eigendom wordt gelegd; 

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

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 ge-

stelde termijn te voldoen; 

 



hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der onder a,b,c of d genoemde 

omstandigheden het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbin-

den, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door 

ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (na ingebrekestelling) in 

zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons ei-

gendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kos-

ten, schaden en interessen.  

 

13.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschul-

digde voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe beteke-

nis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.  

 

14   RENTE EN KOSTEN 

 

14.1 Vanaf het moment, waarop de wederpartij in verzuim is, tot aan de dag van volle-

dige betaling, is deze vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, of een 

gedeelte daarvan, onverminderd het recht van ons op volledige schadevergoe-

ding op basis van de wet.  

 

14.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening 

van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 

15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschul-

digde bedrag.  

 

15   TOEPASSELIJK RECHT 

 

15.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitslui-

tend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der 

Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roe-

rende zaken. (Weens Koopverdrag) 

 

15.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. Ingeval van strijdig-

heid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de ove-

rige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.  

 

15.3 Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de "Incoterms 2010", 

zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs 

(I.C.C.) van toepassing.  

 

16   GESCHILLEN 

 



16.1 Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de overeenkomst, zul-

len uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente Rechter 

binnen het arrondissement waarbinnen wij zijn gevestigd, tenzij wij - als eisende 

partij - aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geven. 

 

  -- 

 


