Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (“Verkoopsvoorwaarden”)
1. Toepassingsgebied: Op door ons te verrichten leveringen en te verlenen diensten
zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bijkomend de toepasselijke
wettelijke voorschriften. Hiervan afwijkende bepalingen – in het bijzonder Inkoopvoorwaarden
van de koper zijn voor ons enkel bindend indien wij deze in schriftelijke vorm hebben
aanvaard. Het door ons leveren van goederen of verlenen van diensten of accepteren van
betalingen, betekent niet dat wij afwijkende bepalingen aanvaarden.
2. Aanbod, Overeenkomst: Een door ons gedaan aanbod is vrijblijvend; een
overeenkomst komt alleen tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging of de
uitvoering van een order door ons.
3. Vormvereisten
3.1”Schriftelijk”, in het kader van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, betekent in
tekstformaat (email, fax, computer gemaakte gegenereerde brieven of telegrammen).
“Schriftelijke vorm” betekent een eigenhandig ondertekend document. Wijzigingen of
aanvullingen, van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden met inbegrip van dit artikel 3.1, de
beëindiging of de het met wederzijds goedvinden beêndigen van een overeenkomst dienen in
schriftelijke vorm te geschieden.
3.2 Andere verklaringen en mededelingen van de koper dienen schriftelijk te worden
gedaan.
4. Prijzen: Tenzij anders schriftelijk overeengekomen gelden onze prijzen af fabriek;
verpakkingskosten zijn niet inbegrepen. Aanvullend is de BTW ter hoogte van het wettelijk
tarief te betalen dat geldt op de dag van het opmaken van de factuur.
5. Betaling, Verrekening:
5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient de koper de ten laatste prijs binnen
vijf (5) dagen na levering of verlening van de diensten te betalen.
5.2 Verrekening is de koper alleen toegestaan indien de vorderingen onbetwist zijn of bij
vonnis - dat in kracht van gewijsde is gegaan - zijn vastgesteld.
6. Plaats van levering, Vervoer:
6.1 De plaats van levering of dienstverlening is de plaats van onze fabriek of ons
magazijn.
6.2 Zover vervoer van de goederen is overeengekomen vervoeren wij de goederen voor
risico van de koper; daarbij bepalen wij de wijze van vervoer, de route en de vervoerder.
7. Deellevering/Deelprestatie: Deelleveringen en deelprestaties zijn in redelijke
omvang toegestaan.
8. Levertijden, Verzuim:
8.1 Indien wij overeengekomen levertijden of tijdstippen voor dienstverlening of andere
contractueel overeengekomen verplichtingen niet op tijd nakomen, dient de koper ons
schriftelijk een redelijke naleveringstermijn van minstens 3 weken te stellen.
8.2 Indien wij ook binnen deze naleveringstermijn nog niet geleverd of gepresteerd
hebben en de koper om die reden van zijn recht tot ontbinding gebruik wil maken of een
vervangende schadevergoeding wenst, is hij verplicht ons hiervan vooraf schriftelijk in kennis
te stellen en ons tevens nog een laatste redelijke termijn tot nakoming van de levering of
dienstverlening te stellen. De koper dient ons desgewenst binnen redelijke termijn schriftelijk
kenbaar te maken of hij wegens de vertraging de overeenkomst wenst te ontbinden en/of
vervangende schadevergoeding eist of dat hij alsnog de levering of de dienstverlening eist.
9. Transportverzekering: Wij zijn bevoegd in opdracht en op kosten van de koper een
behoorlijke transportverzekering, minimaal ter hoogte van de factuurwaarde van de goederen,
af te sluiten.
10. Eigendomsvoorbehoud:
10.1 Verkochte goederen blijven onze eigendom, totdat al onze vorderingen jegens de
koper volgend uit de handelsbetrekking met de koper zijn voldaan.
10.2 Worden de goederen door de koper be- of verwerkt en daardoor bestanddeel van
een ander product zonder dat dit andere product hoofdzaak wordt, of worden de goederen
door koper met goederen van een ander vermengd, of wordt door koper mede uit onze
goederen een nieuw product gevormd, dan worden wij evenredig mede-eigenaar van de
nieuwe goederen.
10.3 Worden de goederen door be- of verwerking of vermenging wel bestanddeel van
een hoofdzaak, zo draagt de koper reeds nu voor alsdan zijn rechten over het nieuwe product
aan ons over. Worden de goederen door be- of verwerking of vermenging door de koper
tegen vergoeding bestanddeel van een hoofdzaak van een derde, zo cedeert de koper
hiermede voor alsdan zijn vorderingen jegens de derde aan ons over.
10.4
Het is de koper toegestaan om, binnen het kader van de normale
bedrijfsuitoefening, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verkopen en over
te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht bij zijn afnemer een
eigendomsvoorbehoud te bedingen die zoveel mogelijk met deze eigendomsvoorbehoud
overeenkomt. De koper geeft hiermee reeds nu aan ons een eerste stil pandrecht op
vorderingen op zijn afnemers zodra hij een vordering uit een dergelijke transactie op zijn
afnemer verkrijgt alsmede op zijn rechten uit de met zijn afnemer conform de tweede zin van
deze alinea overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Desgewenst zal de koper zijn
afnemers van dit pandrecht in kennis stellen en ons alle voor de uitoefening van onze rechten
nodige informatie verschaffen. Zolang de koper zich met zijn betalingsverplichtingen
tegenover ons niet in verzuim bevindt, blijft hij echter tot het incasseren van zijn vorderingen
gerechtigd.
10.5 Overstijgt de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen de
waarde van onze vorderingen, staat het ons vrij goederen naar onze eigen keuze uit het
eigendomsvoorbehoud vrij te geven. De uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud door
terughalen van de goederen betekent, indien niet schriftelijk door ons verklaart, heeft geen
ontbinding tot gevolg.
11. Overmacht: In het geval van overmacht zijn wij van onze verplichting tot het
leveren van goederen of het verlenen van diensten bevrijd . Dit geldt evenzeer bij een gebrek
aan energie of hulpstoffen, bij stakingen, overheidsmaatregelen en verkeers- of
bedrijfsstoringen. Dit geldt ook voor onze toeleveranciers of voor verbonden ondernemingen,
in de zin van §§ 15 en verder van de AktG, die door dergelijke gebeurtenissen getroffen
worden.
12. Productinformatie: Tenzij anders schriftelijk vermeld zijn voor de beoordeling of de
goederen qua eigenschappen aan de overeenkomst voldoen uitsluitend de telkens geldende
productspecificaties bepalend. Verklaringen omtrent de eigenschappen, de houdbaarheid en
andere informatie worden alleen gegarandeerd als dit in schriftelijke vorm is benoemd en
overeengekomen. Onze verder verstrekte schriftelijke of mondelinge informatie over
producten, apparaten, installaties, toepassingen en procedures is gebaseerd op
onderzoeksresultaten en gebruikstechnische ervaringen. Wij vermelden dergelijke informatie
naar beste weten, en onder het voorbehoud van ons recht om deze te wijzigen en verder te
ontwikkelen en deze informatie is niet bindend. Deze informatie vrijwaart de kopers van onze
producten er niet van om zelf te onderzoeken of onze producten voor hun eigen
gebruiksdoeleinden geschikt zijn. Dit geldt met name ook voor de inachtneming van
intellectuele eigendomsrechten van derden.
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13. Klachten: Alle klachten, in het bijzonder klachten over gebreken of kwantitatieve
tekortkomingen dienen ons onverwijld maar uiterlijk binnen 10 dagen na levering (bij
verborgen gebreken uiterlijk binnen 5 dagen na hun ontdekking, dan wel na het tijdstip dat de
koper de gebreken bij een redelijkerwijs te voeren onderzoek had kunnen of behoren te
ontdekken) schriftelijk ontvangen te zijn. Deelt de koper zijn klachten niet tijdig of niet in de
overeengekomen vorm mee, dan geldt onze levering of dienstverlening als conform de
overeenkomst. Aanvaardt de koper onze levering of dienstverlening in kennis van een gebrek
dan staan hem de rechten met betrekking tot het gebrek van het goed alleen toe indien hij
zich deze rechten bij levering schriftelijk heeft voorbehouden.
14. Rechten van koper in geval van gebreken:
14.1 De koper kan uit onze gebrekkige levering of dienstverlening geen rechten afleiden
als enkel sprake is van een geringe vermindering van de contractueel overeengekomen
eigenschappen. Voor zover onze levering of dienstverlening gebrekkig is en derhalve door de
koper terecht wordt gereclameerd, hebben wij de keuze tussen hetzij vervangende levering,
hetzij verbetering (nalevering). Ons moet hiervoor een behoorlijke termijn worden gegund en
gesteld. Indien de nalevering het gebrek niet verhelpt en wij geen gevolg geven aan verdere
naleveringsverzoeken, is de koper gerechtigd te ontbinden of de koopprijs
dienovereenkomstig aan te passen.
14.2 Verder kan de koper binnen de wettelijke kaders schadevergoeding en vergoeding
van de kosten voor een behoorlijke nalevering eisen. Voor het overige is op de vergoeding
van de schade en kosten artikel 15 van toepassing.
14.3 Voor de koper gelden de wettelijke retentierechten tegen ons alleen als hij geen
regelingen met zijn afnemers heeft getroffen, die verder gaan dan de wettelijke rechten met
betrekking tot een gebrekkig goed.
14.4 Een retentierecht van de koper krachtens artikel 445a van het BGB wordt
algemeen uitgesloten.
15. Schadevergoeding:
15.1 Zowel wij, als ook onze wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en andere
personen tewerkgesteld
voor de
uitvoering van onze opdrachten, kunnen op
schadevergoeding en vergoeding van de kosten door de koper, om welke reden dan ook,
wegens niet-nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst en/of wegens onrechtmatige
daad, slechts worden aangesproken voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers,
medewerkers en andere personen, tewerkgesteld voor de uitvoering van onze opdrachten ,
opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld of indien de tekortkoming van bijzondere
betekenis is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (kernbedingen). en op
dewelke de koper vertrouwt of gerechtigd is te vertrouwen. Bij gewone nalatigheid (einfache
Fahrlässigkeit) met betrekking tot kernbedingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voor
de overeenkomst typische en voorzienbare schade en tot € 100.000 of de dubbele
factuurwaarde van de betreffende goederen of dienstverlening voor zover deze waarde hoger
is dan € 100.000.
15.2 De uitsluiting respectievelijk beperking van onze aansprakelijkheid voor schade
geldt niet voor letsel toegebracht aan lijf, leven of gezondheid of voor dwingende
aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswetgeving of aansprakelijkheid op
grond van andere redenen van dwingend recht.
16. Verjaring: Het recht van de koper op schadevergoeding en vergoeding van de
kosten verjaren binnen één (1) jaar gerekend vanaf het begin van de wettelijke termijn van
verjaring, tenzij het gaat om gebrekkige goederen die normaliter voor de bouw van een
gebouw gebruikt worden en die de gebrekkigheid van dit gebouw hebben veroorzaakt –in dat
geval is de verjaringstermijn vier (4) jaar. De voornoemde verjaringstermijnen gelden niet
wanneer wij opzettelijk hebben gehandeld of wanneer wij schade aan lijf, leven en/of
gezondheid hebben veroorzaakt of dwingende aansprakelijkheid conform de
productaansprakelijkheidswetgeving of aansprakelijkheid op grond van andere redenen van
dwingend recht.
17.
Inachtneming
wettelijke
bepalingen,
uitvoer
en
douanerecht,
schadevergoeding en ontbinding:
17.1 Tenzij anders overeengekomen, is de koper verantwoordelijk voor het naleven van
de wettelijke en andere bepalingen van overheidswege omtrent de invoer, het vervoer, de
opslag, het gebruik en de verdeling van de goederen. De koper verplicht er zich in het
bijzonder toe de goederen niet aan derden te verkopen, aan derden te leveren of zelf te
gebruiken::
om biologische, chemische of nucleaire wapens te ontwikkelen of te produceren
om illegale drugs te produceren,
bij de schending van embargo’s,
bij de schending van de wettelijke registratie- of meldingsverplichtingen,
zonder alle relevante goedkeuringen die door de toepasselijke wettelijke of
administratieve bepalingen vereist zijn te hebben bekomen.
De koper
zal ons alle verliezen en schade
vergoeden en ons voor alle
burgerrechtelijke, administratiefrechtelijke en strafrechtelijke aanspraken
vrijwaren die
veroorzaakt worden door een schending door de koper van de hierboven vermelde
verplichtingen.
17.2 Bestaat voor de levering of dienstverlening met betrekking tot de uitvoer van onze
leveringen of dienstverleningen een wettelijke vergunningsplicht of is een andere vergunning
van overheidswege verplicht en wordt de gevraagde vergunning voor de uitvoer niet verleend,
dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Vertragingen bij het verkrijgen van
dergelijke vergunningen bij de bevoegde autoriteiten, geven geen recht op
schadevergoeding.
17.3 Wij zijn tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer op het tijdstip
van de levering/dienstverlening een handelsverbod geldt of wanneer l een productregistratie
is vereist en de registratie op het tijdstip van levering/dienstverlening nog niet is aangevraagd
of toegekend.
17.4 In het geval voor goederen door hun preferentieel oorsprongskarakter
douanerechtelijke verplichtingen toegekend kunnen worden, behouden wij ons het recht voor,
om in geautomatiseerde vorm zonder handtekening een verklaring omtrent de preferentiële
oorsprong van de goederen (leveranciersverklaring, verklaring van oorsprong op de factuur)
op te stellen. Wij bevestigen dat de leveranciersverklaring in overeenstemming is met onze
verplichting ingevolge Verordening EU Nr. 2015/2447.
18. Bevoegde rechter: Is de koper handelaar dan is uitsluitend de zetel van onze
onderneming bepalend voor de aanwijzing van de bevoegde rechter; zijn wij eiser dan
hebben wij het recht de zaak ook bij de voor de zetel van de koper bevoegde rechter
aanhangig te maken.
19. Toepasselijk recht: De rechtsverhouding tussen ons en de koper wordt beheerst
door het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag.
20. Internationale clausules: Indien clausules volgens de International Commercial
Terms (INCOTERMS) zijn overeengekomen, gelden voor de toepasselijkheid en uitleg
daarvan de INCOTERMS 2020.
21. Partiële nietigheid: Indien een of meer bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht.

