ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP BRUNELCO ELECTRONIC
ENGINEERING B.V. GEVESTIGD TE HAAKSBERGEN
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Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A: Leverancier: de besloten vennootschap Brunelco Electronic
Engineering B.V. te Haaksbergen. Een lijst van aandeelhouders
wordt op uw verzoek toegezonden.
B: Wederpartij: de contractspartij van de besloten vennootschap
Brunelco Electronic Engineering B.V.
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Artikel 2, Toepasselijkheid

2.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van
deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de
offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen
overeenkomst.
2.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan,
tenzij de offerte anders vermeld. Alle andere uitingen en
aanbiedingen zijn, indien en voor zover door de leverancier niet
schriftelijk een termijn is genoemd, gedurende welke de
aanbiedingen haar binden, geheel vrijblijvend. Niet bindend zijn, alle
gegevens welke worden genoemd in afbeeldingen, brochures,
catalogi en/of de technische details cq. tekeningen en/of
berekeningen en verdere gegevens door leverancier verstrekt.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdracht door de
leverancier is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van
een overeenkomst kan de leverancier slechts worden
vertegenwoordigd door aan de leverancier verbonden personeel of
namens de leverancier gedane aanvaardingen door haar
vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen.
2.4 De wederpartij stemt ermee in, dat de leverancier de
overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door
derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
BW wordt uitgesloten.
2.5 Voor leveringen en/of diensten waarvoor naar hun aard, danwel
omgang geen offerte en/of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt
de factuur als opdracht-bevestiging beschouwd.
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Artikel 3, Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zullen slechts van
kracht zijn indien zij schriftelijk tussen leverancier en wederpartij zijn
overeengekomen.
3.2 De prijsopgaven en offertes zijn gebaseerd ten tijde van de
aanbieding, respectievelijk orderdatum geldende hoogte van
materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van valuta,
rentekosten, lonen en loonkosten, sociale en overheidslasten,
vrachten, assurantiepremies, belastingen en heffingen van
overheidswege. Verhogingen van deze kostenfactoren welke tot
stand komen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van
levering, zijn voor rekening van de wederpartij. De leverancier is
gerechtigd de opgegeven, respectievelijk de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventueel
wettelijke voorschriften dienenaangaande.
3.3 Bij gebreke van overeenstemming over de prijs cq. de wijziging
van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel
17 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
toepassing is.
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Artikel 4, Kwaliteit en omschrijving

4.1 De leverancier verbindt zich jegens de wederpartij om hem
goederen cq. diensten te leveren zoals in de omschrijving, kwaliteit
en hoeveelheid, als nader, eventueel later gewijzigde, offerte
omschreven.
4.2 De leverancier verbindt zich jegens de wederpartij hem
goederen cq. diensten te leveren die:
A: Van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke
uitvoering zijn;
B: De prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking, enz.)
leveren, zoals in de offerte omschreven; dat kan inhouden dat die
afwijken van eventuele monsters of modellen die door de
leverancier en/of wederpartij ter beschikking zijn gesteld of
verstrekt. Modellen, monster of voorbeelden worden vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de
hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster,
model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk in de offerte is
vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekt
monster, model of voorbeeld.
4.3 De leverancier staat er voor in dat de goederen geschikt zijn
voor het doel waarvoor de wederpartij deze volgens de offerte wil
bestemmen.

4.4 De leverancier zal de te ontwikkelen producten en/of geleverde
diensten aan de wederpartij conform de schriftelijke vastgestelde
specificaties opleveren. Indien en voor zover omtrent hoedanigheid
van de te leveren goederen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen, kan de wederpartij slechts aanspraak maken op
een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de
branche gebruikelijk is.
4.5 Indien voor een product een pre-compliance EMC verklaring is
afgegeven dan garandeert de leverancier de deugdelijke werking
van dit product. Indien het te leveren product onderdeel uitmaakt
van een geheel of anderszins is ingebouwd in een machine dan is
de CE verklaring niet van toepassing op de gehele machine.
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Artikel 5, Verpakking en verzending

5.1 De leverancier verbindt zich jegens de wederpartij om de
goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen
zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij
een normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De
leverancier draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
5.2 De goederen zullen door de leverancier bezorgd worden op,
danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen
plaats op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is
overeengekomen.
5.3 Wanneer de leverancier voor de verpakking en transport
laadborden, pakkisten, kratten, containers, enz. ter beschikking
heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van
statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen,
is de wederpartij verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking
gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de
leverancier opgegeven adres, bij gebreke waarvan de wederpartij
aan de leverancier schadevergoeding verschuldigd is.
5.4 Alle leveringen zullen franco geschieden, tenzij dit door de
leverancier, hetzij op de factuur, hetzij anderszins wordt
aangegeven. De goederen zijn vanaf het moment van levering een
risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment
dat de goederen klaar staan voor verzending.
5.5 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis cq.
vestigingsplaats van de wederpartij.
5.6 De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de
geleverde goederen dient wederpartij ten stonde ontvangst en
goederen uit te voeren. Dit geldt tevens na een mededeling van
leverancier dat de goederen ter beschikking van de wederpartij
staan.
5.7 Eventuele tekorten cq. beschadigingen van de geleverde
goederen, danwel van de verpakking daarvan, welke bij (af)levering
van de goederen door vanwege wederpartij worden/zijn
geconstateerd, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur
en/of de afleveringsdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke
waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde goed in goede
staat te hebben ontvangen en goedgekeurd. Reclames
dienaangaande worden niet meer in behandeling genomen.
5.8 Wederpartij zal geen beroep mogen doen op en kan mitsdien
geen rechten ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de
levering niet zichtbaar waren wanneer:
A: De goederen zijn verwerkt;
B: De goederen nog niet zijn verwerkt en wederpartij zich niet
binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek, danwel nadat het
gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid,
schriftelijk terzake tot leverancier heeft gewend onder nauwkeurige
opgave van de aard en de grond en klachten.
5.8 De wederpartij is gehouden om na het meedelen van een
klacht, het gebruik van het desbetreffende product cq. te staken
teneinde verdere complicaties voor de leverancier te vermijden.
5.9 Indien de reclame door leverancier gegrond wordt bevonden en
geaccepteerd is, is de leverancier slechts verplicht om
ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij
enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm
dan ook.
5.10 Het feit dat de wederpartij een reclame heeft ingediend,
ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van
leverancier.
5.11 Het retour zenden van geleverde goederen door de
wederpartij, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van leverancier, onder nog nader te bepalen
voorwaarden van leverancier.
5.12 Onverminderd het in voorgaande leden bepaald, dienen
reclames in ieder geval binnen acht dagen na de leveringsdatum of
factuurdatum schriftelijk aan leverancier ter kennis te worden
gebracht op straffe van de ontvankelijkheid van de klacht van de
wederpartij.
5.13 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedwongen heeft de
leverancier het recht om de goederen van derden af te leveren. In

geval geldt, hetgeen in dit artikel is vermeld, eveneens voor de
goederen van derden.
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Artikel 6, Opslag

6.1 Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is om
de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen
en deze niet gereed zijn voor verzending, zal de leverancier, als zijn
opslagmogelijkheid het toelaat, op verzoek van de wederpartij de
goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen
om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de
wederpartij bezorgd zijn.
6.2 De wederpartij is verplicht aan de leverancier de opslagkosten
volgens het bij de leverancier gebruikelijke tarief en, bij gebreke
daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden
vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn,
danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst
overeengekomen leveringsdatum.
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Artikel 7, Eigendomsovergang en risico

7.1 Behoudens het gestelde in de leden 7.2 en 7.4 van dit artikel zal
het eigendom van en het risico van de goederen op de wederpartij
overgaan bij oplevering.
7.2 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de
overeengekomen prijs met eventueel bijkomende kosten heeft
voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de leverancier
zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het
eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij in al zijn
verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
7.3 Indien er gerede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de
betalingscapaciteit van de wederpartij, is de leverancier bevoegd de
bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de wederpartij
zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is
aansprakelijk voor de door de leverancier, door deze vertraagde af
te leiden schade.
7.4 Als de leverancier op verzoek van de wederpartij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt,
zodat de goederen eigendom blijven van de leverancier en voor
diens risico blijven totdat de goederen bij de wederpartij zijn
bezorgd en afgeleverd in de in artikel 5 lid 2 bedoelde plaatsen of
plaats.
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Artikel 8, Tijdstip van levering

8.1 De leverancier zal de goederen leveren op het tijdstip of
onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, die bepaald is bij
overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen,
vangt deze aan op de datum, waarop de leverancier de
aanvaarding heeft bevestigd.
8.2 Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie
van leverancier jegens wederpartij opleveren, of annulering van de
order tot gevolg hebben. Terwijl leverancier niet aansprakelijk is
voor vertragingsschade, hoe genaamd ook.
8.3 Bij overschrijding van de levertijden zal de leverancier in overleg
treden met de wederpartij. Een excessieve overschrijding van de
termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van
de overeenkomst.
8.4 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn
niet door wederpartij zijn afgenomen, heeft leverancier het recht de
wederpartij schriftelijk te informeren dat deze een termijn zal
noemen waar binnen de totale hoeveelheid van de goederen en/of
diensten dient af te nemen, aan welke sommatie de wederpartij
verplicht is binnen acht dagen te voldoen, bij gebreke waarvan
leverancier de goederen op kosten van de wederpartij zal kunnen
opslaan, terwijl leverancier gerechtigd is, onmiddellijk na sommatie
volledige betaling te vorderen.
8.5 Bedoelde door de wederpartij na sommatie te noemen termijn
bedraagt minimaal achtenveertig uur en twee maanden of zoveel
korter als leverancier wenst, met dien verstande dat door de
wederpartij te noemen termijn nimmer korter of zoveel korter zal zijn
dan de overeengekomen leveringstermijn. Leverancier is jegens
wederpartij nimmer aansprakelijk terzake van bedrijfsschade of
andere schade, direct of indirect, ten gevolge van opslag als
hiervoor bedoeld.
8.6 Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, kan de
leverancier het einde van de leveringstermijn op heden stellen en
per direct een beroep doen op 8.4 en 8.5. Bij het einde van de
afnametermijn bedoeld in 8.4 dan wel het einde van de
sommatietermijn bedoeld in 8.4 wordt geacht te zijn geleverd en zijn
betalingen die zijn gekoppeld aan de levering per direct opeisbaar.
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Artikel 9, Overmacht

9.1 De in artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de
periode, gedurende welke de leverancier door overmacht is
verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.2 Voor overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake,
indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst

verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of
de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, alle overheidsmaatregelen,
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie,
alle zowel in het bedrijf van de leverancier als bij derden, van wie de
leverancier benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in
eigen beheer, en voorts door alle oorzaken, buiten de schuld of de
risicosfeer van de leverancier ontstaan.
9.3 Indien er door overmacht een levering langer dan 90 dagen
vertraagd wordt, dan zijn zowel de leverancier als de wederpartij
bevoegd de overeenkomst als geëindigd te beschouwen. In dat
geval heeft de leverancier slechts recht op vergoeding van de door
hem gemaakte kosten.
9.4 Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten
dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien de door overmacht
resterende levering langer dan 90 dagen wordt vertraagd, de plicht
om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden
en de daarvoor verschuldigde prijs te voldoen, tenzij de wederpartij
kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen
door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt
tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Indien de resterende goederen alsnog leverbaar zijn, zij het met
vertraging, dan is de wederpartij gehouden om na ontvangst van
alle goederen binnen de reguliere betalingstermijn de volledige nota
te voldoen. De overeenkomst kan op deze grond niet worden
vernietigd, danwel worden ontbonden.
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Artikel 10, Rechten van leverancier en wederpartij

10.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen
voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde de van de andere partij te
ontvangen informatie van vertrouwen, geheim te houden.
10.2 De know-how, waaronder maar niet beperkt tot hetgeen is
omschreven in artikel 39 lid 2 TRIPs-Verdrag, het auteursrecht,
alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële
eigendommen van de producten die door leverancier aan
wederpartij worden geleverd of op welke wijze dan ook ter
beschikking worden gesteld berusten uitsluitend bij leverancier of
uitsluitend bij licentiegevers van de leverancier, en wederpartij
verkrijgt slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarde
uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij leverancier en
wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.3 Beide partijen zijn ermee bekend dat de geleverde producten
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen voor leveranciers
bevatten en wederpartij verbindt zich deze producten geheim te
houden en niet aan derden in gebruik te geven.
10.4 Het is de wederpartij niet toegestaan om merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële
eigendommen uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
10.5 Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking
verleend aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal wederpartij
leverancier steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of
inlichtingen verschaffen.
10.6 De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste
toepassing in zijn organisatie van de producten en van de door een
leverancier te verlenen diensten, alsmede voor de toe te passen
administratie – een berekeningsmethode - voor het beveiligen van
gegevens.
10.7 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig afspraak ter
beschikking van de leverancier staan of indien wederpartij op
andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier
het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en
heeft leverancier het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven van leverancier in rekening te brengen bij wederpartij.
10.8 Het is de wederpartij niet toegestaan om de producten zonder
toestemming van leverancier door te verkopen aan derden.
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Artikel 11, Garantie

11.1 De leverancier stelt zich tegenover de wederpartij
aansprakelijk voor schade aan de goederen optredende, tijdens de
in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade
het gevolg is van het feit, dat de leverancier of een derde, de
goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte
gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
11.2 De in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheid van de
leverancier is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed
of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en
ander ter beoordeling van de leverancier.
11.3 In geval de wederpartij andere dan in de vorige leden
genoemde schade heeft geleden en verder overleg niet in
overeenstemming leidt, zal leverancier maximaal aansprakelijk
kunnen zijn tot 25% van de in rekening gebrachte goederen en/of

diensten. Voor de bedrijfsschade of andere directe of indirecte
schades is leverancier jegens wederpartij en/of derde nimmer
aansprakelijk, behoudens opzet op grove schuld.
11.4 Wederpartij vrijwaart leverancier volledig voor alle aanspraken
van derden, welke voortvloeien uit of verband houdende met (niet)
nakoming door leverancier of verplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst met wederpartij. Leverancier is nimmer aansprakelijk
voor afwijkingen in- of discrepanties die door wederpartij zijn gesteld
en die hem door leverancier schriftelijk zijn bevestigd, en
kwaliteitseisen die door derden zijn gesteld.
11.5 Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een
rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarde van
toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige
daad) aanvaart de leverancier slechts een beperkte
aansprakelijkheid en een garantieverplichting als volgt de
aansprakelijkheid van leverancier jegens de wederpartij
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval
aanspraak geeft, verminderd met het bedrag voor eigen risico,
volgens de desbetreffende polis.
11.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ten gunste van alle
rechtspersonen c.q. natuurlijke personen waarvan leverancier geen
rechtsverhouding jegens de wederpartij bediend.

schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te
annuleren, onverminderd leveranciersrecht om de hierdoor voor
hem ontstane schade op wederpartij te verhalen. De
overeengekomen prijs van hetgeen reeds is geleverd wordt dan
terstond opeisbaar.
12.7 Indien de leverancier bij wanprestatie van de wederpartij tot
buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten
daarvan voor rekening van de wederpartij. De kosten bedragen
15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,- en een
maximum van € 15.000,-, tenzij de leverancier aantoont dat de
werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de
werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de
wederpartij komen.
12.8 De wederpartij, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot
opslag als bedoeld in artikel 6, blijft verplicht tot betaling van de
overeengekomen prijs op het in lid 12.2 vermelde tijdstip.
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Artikel 13, Wettelijke vereisten

13.1 Leverancier waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de
kwaliteit van de goederen en diensten die op grond van de orde
geleverd moeten worden, in alle opzichten te voldoen aan alle
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van
overheidswege terzake gegeven voorschriften die van kracht zijn op
het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

11.7 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken
van derden terzake schade die krachtens dit artikel voor rekening
van de wederpartij zou blijven, indien de wederpartij zou
aanspreken.

13.2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het
normale gebruik van de goederen.

11.8 Bij het inschakelen van derden door de leverancier, zal de
leverancier steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De
leverancier is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derde
niet aansprakelijk. Voor zover het voornoemde geen stand kan
houden, dan gelden de hierboven genoemde
aansprakelijkheidsbeperkingen tevens voor het geval de leverancier
aansprakelijk is voor fouten van de door leverancier ingeschakelde
derde voor het niet deugdelijk functioneren van het door leverancier
bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur,
software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen
uitgezonderd. De aansprakelijkheids-beperking geldt niet voor opzet
of grove schuld van de leverancier.

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de
overeenkomst ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst na een
schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de wederpartij in staat
van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van
betaling aanvraagt of een verzoek van de leverancier, natuurlijke
personen, door de Rechtbank ingewilligd tot het van toepassing
verklaren van een schuldsanerings-regeling, of door beslaglegging,
onder curatelenstelling of anderszins de beschikkings-bevoegdheid
over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator als
bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedel-schuld erkend.

12

Artikel 12, Prijs en betaling

12.1 De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de
kosten en indien overeengekomen het transport en de
afleveringskosten ter plaatse door de wederpartij binnen Nederland
aangewezen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de
opgegeven prijzen exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere
belastingen, rechten en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd. Eventuele installatiekosten, montagekosten en
andere kosten in verband met de levering zijn niet in de prijs
inbegrepen.
12.2 De koper is verplicht de prijs binnen dertig dagen na
factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze prijs enige
bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering
te brengen.
12.3 Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een
termijn van één week, is de leverancier bevoegd de overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In
dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door de leverancier
geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, de kosten
van de ingebrekestelling. Aan klachten omtrent de geleverde
goederen kan de wederpartij geen rechten ontlenen om betalingen
op te schorten, ongeacht of deze betrekking heeft op (levering van)
goederen of diensten waarvoor de betreffende klacht volgt, of op
vorige of voorgaande (levering van) andere goederen of diensten,
dan nog heeft de wederpartij geen recht op verrekening of schuld in
vergelijking met de voorafgaande, de bestreden of de volgende
levering.
12.4 Vanaf het ogenblik dat betaling heeft moeten geschieden,
heeft leverancier het recht om zonder verdere sommatie of
ingebrekestelling, een rente te vorderen van 1,5% per maand,
waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt
gerekend.
12.5 Indien de wederpartij met de betaling van een betwiste, danwel
onbetwiste vordering jegens leverancier in gebreke is, heeft de
leverancier het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering
van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren,
danwel op te schorten totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden, onverminderd leveranciersrecht op onmiddellijke
betaling van goederen die nog geleverd zullen worden en
onverminderd in het recht van leverancier om de ontstane schade
bij de wederpartij te verhalen.
12.6 Leverancier heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een
overeenkomst zekerheid voor de betaling te eisen en zolang niet
naar genoegen van leverancier is verschaft, de levering op te
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Artikel 14, Ontbinding

14.3 Door een ontbinding worden over en weer bestaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk
voor de door de leverancier geleden schade, onder meer bestaande
uit winstderving en transportkosten.
15

Artikel 15 boete

15.1 De leverancier is bevoegd door een onafhankelijke accountant
controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij,
teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel
10 bepaalde.
15.2 Indien de wederpartij niet meewerkt aan het in het vorige lid
bepaalde of zich niet houdt aan het in artikel 10 bepaalde, is hij een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van EUR
10.000 per dag of per overtreding, zulks naar keuze van de
leverancier, onverminderd het recht van de leverancier op
schadevergoeding, indien en voor zover de schade hoger is dan de
boete.
16

Artikel 16, Toepasselijkheid recht

Deze overeenkomst is ontworpen aan Nederlands Recht.
17

Artikel 17, Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van leverancier, voor
zover leverancier in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar
andere voorwaarden, wordt toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
18

Artikel 18, Geschillen

18.1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van een overeenkomst, danwel van een nadere
overeenkomst die het gevolg mochten zijn of uit enige andere
bestaande of toekomstige rechtshandeling zoals bijvoorbeeld zij het
niet uitsluitend terzake onrechtmatig gebruik, onverschuldigde
betaling en ongerechtvaardigde verrijking zullen worden beslecht
door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar de
leverancier ten tijde van het instellen van de procedure kantoor
houdt, tenzij de wet of een verdrag dwingendrechtelijk anders
voorschrijft.
18.2 Het geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de
partijen zulks verklaard.

19

Artikel 19 aanneming van werk

19.1. Indien en voor zover in plaats van of naast de regels van koop
of overeenkomst van opdracht de regels met betrekking van

aanneming van toepassing zijn, geldt dat de artikelen voor zoveel
mogelijk analoog worden toegepast, zodat bijvoorbeeld:
a) als termijn van aanvaarding van het werk (BW 7:758 lid 1) en als
termijn waarop de opdrachtgever gebreken redelijkerwijs had
moeten ontdekken (BW 7:758 lid 3) de termijnen gelden in het
artikel met als kop “Verpakking en verzending”;
b) het in deze algemene voorwaarden omtrent prijsverhoging geldt
in plaats van BW artikel 7:752 en 7:753;
c) het in deze algemene voorwaarden omtrent levertijd geldt in
plaats van BW artikel 7:756 lid 1;
d) ondanks oplevering het eigendomsvoorbehoud blijft gelden;
e) het in deze algemene voorwaarden omtrent het verrekenverbod
geldt in plaats van BW artikel 7:761 lid 4;
19.2. de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen en
artikelleden uit het BW zijn die welke golden op 24 februari 2016.
Indien er een wetswijziging plaatsvindt waardoor deze
artikelen/artikelleden van nummer of inhoud wijzigen zal, tenzij
dwingend recht zich daartegen verzet, een geschil beoordeeld
worden aan de hand van de genoemde wettelijke bepalingen zoals
deze luidden op 24 februari 2016.

