Valveco
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Valveco
Valveco – The Valve company – B.V., Kamer van Koophandel
nr. 23089785.
Valveco – The Valve company – International B.V., Kamer van
Koophandel nr. 24401931.
Valveco – Reconditioning Services – B.V., Kamer van Koophandel
nr. 24446047.
allen statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2994 LD) Barendrecht (Nederland), aan de Deventerseweg 68.
Valveco – The Valve company – International N.V., gevestigd op
Curaçao, Kamer van Koophandel nr. 103504
MDN – Division of Valveco – S.A.R.L., gevestigd te Le Havre,
Frankrijk, Kamer van Koophandel (Siret) nr. 330 884 420 00028.
Valveco – Technical Ship Supply Material Technico Para Navios
Unipessoal – LDA, gevestigd te Setubal, Portugal, Kamer van
Koophandel nr. 17276.
Valveco – Technical Ship Supply – Ltd. S.P. z.o.o., gevestigd te Gdansk,
Polen, Kamer van Koophandel nr. 0000262219.
Valveco – Technical Ship Supply – Las Palmas S.L.U. gevestigd
Las Palmas de Gran Canaria, Spanje, Kamer van Koophandel nr. Tomo
1.944, Folio 185, Sección 8ª, Hoja GC 42.653, Inscripción 1ª.
Valveco -Technical Ship Supply- Algeciras S.L.U. gevestigd Algeciras,
Spanje, Kamer van Koophandel nr. Tomo 1.990, Libro 0, Folio 190,
Sección 8ª, Hoja CA 41.336, Inscripción 1ª
Valveco – Teknik Gemi Malzeme Ikmal Ticaret Limited Sirketi,
gevestigd Tuzla Turkije, Kamer van Koophandel 735690/0.

Artikel 1
Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden
1.1. Valveco – The Valve company – B.V., Valveco – The Valve company – International B.V. en Valveco – Reconditioning Services - B.V.
zijn naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid. Valveco – The Valve company – International N.V., MDN – Division of Valveco – S.A.R.L., Valveco – Technical
Ship Supply Material Technico Para Navios Unipessoal – LDA, Valveco
– Technical Ship Supply – Ltd. S.P. z.o.o.,
Valveco – Technical Ship Supply – Las Palmas S.L.U., Valveco -Technical Ship Supply- Algeciras S.L.U. en, Valveco – Teknik Gemi Malzeme
Ikmal Ticaret Limited Sirketi zijn vennootschappen naar het recht
van de plaats hunner vestiging. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten die Valveco – The Valve company
– B.V., Valveco – The Valve company – International B.V., Valveco –
The Valve company – International N.V., MDN – Division of Valveco
– S.A.R.L., Valveco – Technical Ship Supply Material Technico Para
Navios Unipessoal – LDA, Valveco – Technical Ship Supply – Ltd. S.P.
z.o.o., Valveco – Technical Ship Supply – Las Palmas S.L.U., Valveco
-Technical Ship Supply- Algeciras S.L.U. en, Valveco – Teknik Gemi
Malzeme Ikmal Ticaret Limited Sirketi hierna te noemen “verkoper”,
sluit met een wederpartij, hierna te noemen “koper”, die handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf en op alle overeenkomsten die
Valveco – Reconditioning Services – B.V., hierna te noemen “opdrachtnemer”, sluit met een wederpartij, hierna te noemen “opdrachtgever”,
die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van
deze Algemene Voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch
geldt uitsluitend indien overeenstemming daartoe schriftelijk is vastgelegd.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en iedere andere dienst of service te verzorgen door de
verkoper/ opdrachtnemer, behalve in die gevallen waar laatstgenoemde
expliciet anders heeft aangegeven in zijn aanbieding of overeenkomst
en waarmee de daarin genoemde voorwaarden hebben te gelden als de
specifieke voorwaarden voor die verkoop en/of levering. Iedere andere
voorwaarde die niet expliciet en schriftelijk door de verkoper/opdrachtnemer is geaccepteerd mist iedere werking.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper/opdrachtnemer en koper/opdrachtgever,
waaronder alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij verkoper/

opdrachtnemer zich verbindt goederen en of diensten te leveren,
waarbij het gebruik van andere termen, als (montage)werkzaamheden
e.d., op beide betrekking kan hebben, en daarmee in de ruimste zin van
het woord wordt gedoeld op het uitvoering geven aan de verplichtingen
onder de overeenkomst.
1.4. Ieder aanbod/ overeenkomst gedaan door de verkoper/ opdrachtnemer is gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden, en deze Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat de aanbieding
is gedaan, dan wel de overeenkomst tot stand is gekomen, als ook vanaf
het moment dat de koper/ opdrachtgever een opdracht plaatst en/of een
opdracht voor de verkoop of levering geeft, en deze blijven van kracht
zolang de (commerciële) relatie voortduurt, niettegenstaande het feit
dat niet langer in toekomstige correspondentie aan deze voorwaarden
wordt gerefereerd, zoals bijvoorbeeld in het kader van nieuwe opdrachten/ aanbiedingen/ overeenkomsten.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden, waarvan koper/opdrachtgever zich bedient, wordt expliciet van
de hand gewezen en deze andere voorwaarden verbinden verkoper/
opdrachtnemer niet, dan indien en voorzover deze door verkoper/opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.6. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of
anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de ICC Regels
voor het gebruik van nationale en internationale Handelstermen van de
Internationale Kamer van Koophandel, bekend als de ICC Incoterms
2010, één en ander voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene
Voorwaarden.
1.7. Indien de opdracht wordt verstrekt/de overeenkomst wordt
gesloten door bemiddeling of een vertegenwoordiger, dan blijft deze
tussenpersoon volledig verantwoordelijk - en verstrekt deze een vrijwaring - voor de volledige nakoming van alle verplichtingen naast de
gehoudenheid daartoe van de principaal namens of voor wiens rekening
de opdracht werd verstrekt/overeenkomst werd gesloten.
1.8. De toepasselijkheid van het bepaalde in titels 1 (“Koop en Ruil”)
en 12 (“Aanneming van Werk”) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt – zover rechtens mogelijk – uitgesloten.
1.9. Toepassing van het Weens Koopverdrag (11 April 1980) is hierbij
uitgesloten.

Artikel 2
Totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst
2.1. Er komt eerst een overeenkomst tot stand indien:
a.
een (schriftelijk) door verkoper/opdrachtnemer gedaan aanbod
binnen de daartoe gestelde termijn is aanvaard door koper/
opdrachtgever;
b.
een door koper/opdrachtgever gedane bestelling of aanbod door
verkoper/opdrachtnemer wordt aanvaard.
Het object van en de verbintenissen en afspraken neergelegd in de met
verkoper/opdrachtnemer gesloten overeenkomst, vervangt de eerder
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken en kunnen zowel
betrekking hebben op het leveren van goederen als het verrichten van
diensten, waaronder begrepen het verrichten van (haalbaarheids)onderzoeken al dan niet ten behoeve van vervolgopdrachten door of vanwege
verkoper/opdrachtnemer uit te voeren.
2.2. De door verkoper/opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en staan open ter acceptatie gedurende 14 dagen, tenzij anders
aangegeven.
2.3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief
BTW, tenzij anders aangegeven.
2.4. Indien mondeling (waaronder telefonisch) bij één van de medewerkers van verkoper/opdrachtnemer goederen besteld zijn, geldt de
bestelling eerst dan als door verkoper /opdrachtnemer aanvaard en de
overeenkomst als tot stand gekomen, indien verkoper/ opdrachtnemer
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aan koper/opdrachtgever niet binnen 7 dagen heeft doen weten de
bestelling niet te zullen aanvaarden.
2.5. Het is verkoper/opdrachtnemer toegestaan prijzen te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen
die leiden tot een prijsstijging, waaronder begrepen – doch daartoe niet
beperkt – een stijging van grondstofprijzen, valuta-koersverschillen,
verhoging van belastingen/premies, collectieve loonsverhogingen en/of
andere objectieve omstandigheden. Zo een prijsstijging geeft de koper/
opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.6. Verkoper/opdrachtnemer is ten alle tijden bevoegd, indien naar
de mening van de verkoper/ opdrachtnemer de financiële toestand van
koper/opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling, zekerheidstelling, of borgstelling anderszins voor een genoegzame betaling
te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling
uitblijft of deze zekerheid of garantie niet naar verkopers/opdrachtnemers redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper/opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst door een enkel schriftelijke verklaring en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd verkoper/
opdrachtnemers recht op schadevergoeding en zonder dat koper/opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
2.7. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk, waaronder email, zijn
overeengekomen en over en weer schriftelijk zijn bevestigd.
2.8. Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in de door verkoper/opdrachtnemer verstrekte adviezen en informatie. De koper/opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen
en informatie die hij van verkoper/opdrachtnemer krijgt als deze geen
betrekking heeft op de overeenkomst/opdracht en/of deze adviezen door
verkoper/opdrachtnemer ongevraagd worden verstrekt.
2.9. Indien koper/opdrachtgever wenst, dat de goederen aan bepaalde
eisen/specificaties dienen te voldoen dient hij dat vóór het sluiten van
de koopovereenkomst ondubbelzinnig en schriftelijk te melden aan
verkoper/opdrachtnemer. Verkoper/opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de te leveren
goederen of de te verrichten diensten aan de technische eisen of normen
die worden gesteld door wetten en/of bepalingen van het land waar de
goederen moeten worden gebruikt en/of de diensten worden afgenomen.
Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem
gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de (functionele, dan
wel op andere wijze efficiënte) geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
2.10. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/
of prijs(couranten) al dan niet door middel van drukwerk of anderszins
bekend gemaakt, is verkoper/opdrachtnemer niet aansprakelijk.
2.11. Als er sprake is van meerwerk, zoals bedoeld in artikel 4.3 van
deze algemene voorwaarden wordt het meerwerk berekend op basis van
de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment
dat het meerwerk wordt verricht, zulks naar opgave van verkoper/opdrachtnemer.

Artikel 3
Overmacht
3.1. Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat
de uitvoering ten gevolge van overmacht voor verkoper/opdrachtnemer
bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is zij gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst, voorzover deze nog uitvoering behoeft, naar haar keuze
te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen koper/opdrachtgever gelet op de omstandigheden van het geval,
zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
3.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming van verkoper/opdrachtnemer die haar niet kan worden toegerekend en die met
zich meebrengt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst in rede-

lijkheid niet van verkoper/ opdrachtnemer kan worden verlangd. Van
een dergelijke tekortkoming is sprake indien zij niet te wijten is aan zijn
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
3.3. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet
limitatief, als overmacht:
natuurrampen;
ziekten van epidemisch karakter;
oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en
voorbereidingen daartoe;
maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale
overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten
die verband houden met invoercontingentering;
verlies of diefstal van gereedschappen;
stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen,
materialen, grondstoffen en/of eindfabrikaten;
het verloren gaan van te verwerken materialen;
blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder
begrepen;
staking of arbeidsonlusten;
wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.
3.4. Met overmacht worden gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de beschikbaarheid van personen en/of
materiaal waarvan verkoper/opdrachtnemer zich bij de uitvoering van
de overeenkomst bedient en de uitvoering daardoor onmogelijk, dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte
naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van verkoper/opdrachtnemer gevergd kan worden.
3.5. Verkoper/opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht
te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper/opdrachtnemer haar verbintenis had
moeten nakomen.
3.6. Indien verkoper/opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
is zij gerechtigd de reeds geleverde goederen of (ten dele) verrichte
werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is koper/opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Koper/opdrachtgever kan alsdan aanspraak maken op de reeds
vervaardigde goederen bij verkoper/opdrachtnemer (deelleveranties)
voor zover aanwezig.

Artikel 4
Levertijd
4.1. Eventueel overeengekomen levertijden en de levertijden opgenomen in offertes zijn steeds bij benadering vastgesteld en binden de
verkoper/opdrachtnemer niet. Onverminderd het bepaalde onder artikel
3 en ook buiten het geval van overmacht, geeft overschrijding van de
levertijd koper/opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij koper/opdrachtgever
opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper/opdrachtnemer bewijst.
4.2. De levertijd gaat in wanneer verkoper/opdrachtnemer beschikt
over alle benodigde specificaties en gegevens en er over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
bijvoorbeeld definitieve tekeningen, afbeeldingen, modellen enz. in het
bezit zijn van verkoper/opdrachtnemer, de eventuele overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden
voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
4.3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke verkoper/opdrachtnemer bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan de
verkoper/opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is
om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van verkoper/opdrachtnemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning van
verkoper/opdrachtnemer dit naar diens oordeel toelaat.

2 | 6

Valveco
Als er sprake is van meerwerk, waaronder wordt verstaan het verrichten van bijkomende werkzaamheden/diensten dan verkoper/opdrachtnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen,
wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van verkoper/opdrachtnemer
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra
de planning van verkoper/opdrachtnemer dit naar diens oordeel toelaat.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door verkoper/
opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met ten minste de duur
van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de
planning van de verkoper/opdrachtnemer kan worden ingepast zullen
de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning van verkoper/
opdrachtnemer dit naar diens oordeel toelaat.

Artikel 5
Uitvoering van werkzaamheden
5.1. Koper/opdrachtgever garandeert dat, op de plaats waar de overeenkomst uitgevoerd dient te worden alle hulpmiddelen en voorzieningen op locatie aanwezig zullen zijn om verkoper/opdrachtnemer in staat
te stellen zijn werkzaamheden zonder onderbreking of belemmering
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip te kunnen (doen) verrichten.
5.2. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg
van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen,
materialen en andere goederen van verkoper/opdrachtnemer die zich
bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
5.3. Wanneer koper/opdrachtgever de verplichtingen zoals neergelegd in lid 1 en lid 2 van dit artikel niet nakomt en als gevolg daarvan
vertragingen ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden, zullen
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van verkoper/
opdrachtnemer dit toelaat. In geval van vertragingen zal de koper/
opdrachtgever aan de verkoper/ opdrachtnemer vergoeden alle additionele kosten die als gevolg daarvan zijn ontstaan, waaronder maar
niet daartoe beperkt alle wachturen en (additionele) inspectie kosten.
Daarenboven is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit
voor verkoper/opdrachtnemer voortvloeiende schade, doch zal niet
enige vergoeding kunnen vorderen als gevolg van vertraging van werkzaamheden door de in dit artikel omschreven omstandigheden.

Artikel 6
Afname, vervoer, lossing, risico en oplevering werk
6.1. Levering geschiedt – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – ‘ex works’ / ‘af fabriek’ (“Incoterms 2010”). Dit betekent dat de
goederen geacht worden te zijn geleverd aan koper/opdrachtgever zodra
zij het pand van verkoper/opdrachtnemer verlaten. De door verkoper/
opdrachtnemer te leveren goederen bij een levering ‘ex works’ / ‘af
fabriek’ zijn voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf
het moment dat de goederen in/bij het pand van verkoper/opdrachtnemer ter hand worden gesteld aan koper/opdrachtgever dan wel op het
vervoermiddel zijn geladen dan wel vanaf het moment dat de goederen
het pand anderszins verlaten, op welk moment de levering van de goederen geacht wordt te zijn voltooid, ongeacht of daartoe door de koper/
opdrachtgever (enig bewijs) is getekend.
6.2. Ingeval de verkoper/opdrachtnemer de geleverde goederen gaat
installeren of monteren gaat het risico van het goed over op het moment
dat verkoper/opdrachtnemer de goederen ter beschikking stelt aan
koper/opdrachtgever op de werf, in het schip of op een andere overeengekomen plaats.
6.3. Ingeval blijkt dat een oude zaak door verkoper/opdrachtnemer
vervangen dient te worden door een nieuwe zaak, blijft ten alle tijde het
risico van de oude zaak bij koper/opdrachtgever.

6.4. Wanneer de opdracht van verkoper/opdrachtnemer bestaat uit
het verrichten van montagewerkzaamheden wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de montagewerkzaamheden gerealiseerd zijn,
zulks naar het oordeel van verkoper/opdrachtnemer.
6.5. Verkoper/opdrachtnemer verpakt de door haar te leveren goederen op de bij haar gebruikelijke wijze, die normaal gesproken geschikt
is voor het afleveren van goederen vanuit de vestiging van de verkoper/
opdrachtnemer. Indien door koper/opdrachtgever of anderszins speciale
eisen worden gesteld aan de wijze waarop de door koper/opdrachtgever
bestelde goederen verpakt dienen te worden, dient koper/opdrachtgever
deze eisen bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te
maken. Daarmee verbandhoudende additionele kosten gerelateerd aan
de eisen die de koper/ opdrachtgever aan de wijze van verpakking stelt,
zullen door de koper/ opdrachtgever worden gedragen.
6.6. Indien de goederen, ongeacht de overeengekomen wijze van
vervoer en levering, ter afname voor koper/opdrachtgever gereed
staan en verkoper/opdrachtnemer zulks aan koper/opdrachtgever heeft
medegedeeld, is koper/opdrachtgever tot afname terstond verplicht.
Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper/opdrachtnemer het
recht de goederen voor rekening en risico van koper/opdrachtgever op
te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper/opdrachtgever te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd
wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.
6.7. Indien partijen – in afwijking van een levering ‘ex-works’ / ‘af
fabriek’ (“Incoterms 2010”) als bepaald in lid 1 – uitdrukkelijk en
schriftelijk overeenkomen dat het vervoer zal worden georganiseerd
door de verkoper/ opdrachtnemer, dan zal dat vervoer plaatsvinden
namens en voor rekening en risico van de koper/ opdrachtgever, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.8. Indien partijen – in afwijking van een levering ‘ex-works’ / ‘af
fabriek’ (“Incoterms 2010”) als bepaald in lid 1 – uitdrukkelijk en
schriftelijk overeenkomen dat het vervoer zal plaatsvinden voor rekening en risico van de verkoper/opdrachtnemer, zijn de goederen voor
haar risico tot het moment van aflevering op de overeengekomen plaats
van bestemming. De vervoerskosten zullen in rekening worden gebracht
bij de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, tot de snelst mogelijke lossing van
de goederen verplicht.
Koper/opdrachtgever dient bij de lossing van de goederen te tekenen
voor de goede ontvangst en onbeschadigde toestand van de goederen.
Indien koper/opdrachtgever een derde inschakelt voor de ontvangst van
de goederen dient koper/opdrachtgever jegens verkoper/opdrachtnemer
in te staan voor de handelings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid
van deze derde. De aflevering aan vorenbedoelde derde geldt als een
levering aan koper/opdrachtgever, waarna verkoper/opdrachtnemer
terzake van de uitvoering van de overeenkomst is gevrijwaard. Koper/
opdrachtgever draagt het volledige risico na levering aan de derde en is
aansprakelijk voor eventueel ontstane schade, zoals die van vertraging,
opslag elders etc. door ontvangst van de goederen door een derde.

Artikel 7
Reclamatie en garantie
7.1. Verkoper/opdrachtnemer staat er niet voor in, dat de goederen
geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper/opdrachtgever deze wil
bestemmen, ook niet, indien dit doel aan de verkoper/opdrachtnemer
kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen.
7.2. Koper/opdrachtgever dient de goederen bij de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Indien koper/
opdrachtgever bij de afname of aflevering van geleverde goederen
beschadigingen constateert dient koper/opdrachtgever dit onmiddellijk
aan de verkoper/opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken. De eventuele reclamatie moet onverwijld schriftelijk bij verkoper/opdrachtnemer worden ingediend doch uiterlijk binnen 7 dagen na leveringsdatum
door verkoper/opdrachtnemer ontvangen zijn. Na het verstrijken
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van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en
onvoorwaardelijk door koper/opdrachtgever aanvaard. Indien er bij de
levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen aan geleverde
goederen te constateren dient koper/opdrachtgever dit uiterlijk op het
moment van levering schriftelijk of elektronisch te verklaren.
7.3. Indien de reclamatie van koper/opdrachtgever met inachtneming
van het hierboven bepaalde door en naar mening van de verkoper/opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, heeft verkoper/opdrachtnemer
de keuze tussen reparatie, her-levering/vervanging van de goederen. De
koper/opdrachtgever dient de gebrekkige goederen ter beschikking van
verkoper/opdrachtnemer te houden. Koper/opdrachtgever moet in ieder
geval verkoper/opdrachtnemer in elke omstandigheid de gelegenheid
bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw
uit te voeren, altijd op de oorspronkelijk overeengekomen plaats van
aflevering/uitvoering.
7.4. De goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming aan verkoper/opdrachtnemer worden geretourneerd. Met
uitzondering van het door koper/opdrachtgever geconstateerde gebrek
dienen de goederen bij een retourzending deugdelijk te worden geleverd
bij de vestiging van de verkoper/ opdrachtnemer. Verkoper/opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de goederen ter plaatse
waar deze zich bevinden te (laten) controleren.
7.5 Iedere vordering jegens de verkoper/opdrachtnemer vervalt door
het enkele verloop van 6 maanden na levering van de goederen.
7.6. Geen garantie wordt gegeven, onverlet het bepaalde in 7.5, voor
gebreken die het gevolg zijn van;
normale slijtage;
onoordeelkundig gebruik;
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
installatie, montage, wijziging of reparatie door koper/
opdrachtgever of door derden;
geen garantie wordt gegeven voor geleverde goederen die niet
nieuw waren op het moment van levering.

eigen bedrijf van verkoper/opdrachtnemer, zoals onderzoek ten
behoeve van het opstellen van een offerte, het beoordelen van
technische problemen, het onderzoeken/beoordelen van
monsters, etc.
8.4. Waar de werkzaamheden van verkoper/opdrachtnemer zijn
gelegen in het reconditioneren van zaken aangeleverd door en/of in
eigendom toebehorende aan koper/opdrachtgever, is verkoper/opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, al dan
niet direct voortvloeiende uit de gebrekkige staat van de zaken ten tijde
van de inontvangstname door verkoper/opdrachtnemer ter uitvoering
van de opdracht. De beoordeling van de (gebrekkige) staat van de
goederen is uitsluitend voorbehouden aan verkoper/opdrachtnemer en
koper/opdrachtgever zal zich aan dit oordeel conformeren.
8.5. Indien en voorzover er rechtens sprake zal zijn van enige
aansprakelijkheid zijdens verkoper/opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane
schade-uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat – ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt – of de
schade niet door enige verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper/opdrachtnemer voor zover daar sprake van zal zijn
beperkt tot de van de betreffende individuele, geleverde zaak (onderdeel)/dienst waartoe verkoper/opdrachtnemer zich verbonden heeft.
8.6. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/opdrachtnemer tegen
alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of
onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst en/of geleverde
goederen samenhangen.
8.7. Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat verkoper/opdrachtnemer is uitgegaan
van door de koper/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.

7.7. Koper/opdrachtgever komt alleen een beroep toe op de garantie
als hiervoor bedoeld dan nadat hij tijdig aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van verkoper/opdrachtnemer heeft voldaan.

8.8. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een product dat door koper/opdrachtgever aan een derde
is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper/opdrachtnemer
geleverde producten en/of materialen.

Artikel 8
Aansprakelijkheid

Artikel 9
Vergunningen en ontheffingen

8.1. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper/opdrachtnemer is
beperkt tot het nakomen van de garantieverplichtingen zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. Verkoper/opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor gebreken/tekortkomingen in geleverde goederen
of verrichtte diensten, behoudens gebreken/tekortkomingen die zijn
ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper/opdrachtnemer zelf. Aansprakelijkheid voor en van al dan niet ondergeschikte
hulppersonen is uitgesloten.

Koper/opdrachtgever zal er voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren tijdig zijn verkregen. Het niet verkrijgen van een
vergunning en/of ontheffing en/of andere beschikkingen is nimmer een
geldige reden voor de koper/opdrachtgever om de overeenkomst/opdracht te ontbinden/annuleren, of om de extra kosten, zoals wachturen
e.d. in rekening te brengen.

8.2. De verkoper/opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor
enige fout of tekortkoming terzake van de geleverde goederen, ongeacht
de aard ervan, in geval deze goederen onderdeel zijn van, dan wel
onderdeel worden van een meer uitgebreid of groter geheel, en niet alle
onderdelen van dat grotere systeem of geheel zijn verkregen van de
verkoper/opdrachtnemer.
8.3. De verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst,
steigergeld, liggeld, schade verbandhoudende met milieuverontreiniging, dokkosten, montage en demontage etc., en schade, van welke aard
ook, diefstal en verlies hieronder begrepen, aan zaken aangeleverd door
of in eigendom toebehorende aan koper/opdrachtgever, veroorzaakt
gedurende de tijd dat verkoper/opdrachtnemer of iemand namens hem:
a.
deze zaken onder zich heeft, zoals in beheer, ter bewaring, in
huur, in gebruik, ten vervoer, ter bewerking of ter behandeling;
etc. en/of
b.
aan deze zaken werkzaamheden verricht, in dan wel buiten het

Artikel 10
Ontbinding en Opschorting
10.1. De verkoper/opdrachtnemer kan de overeenkomst middels
een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring tussentijds
schriftelijk ontbinden/beëindigen. Indien verkoper/opdrachtnemer de
overeenkomst beëindigd is koper/opdrachtgever in ieder geval gehouden
de reeds gemaakte kosten te vergoeden, inclusief bijv. de kosten van
inspectie.
10.2. Opdrachtnemer/verkoper is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan koper/opdrachtgever geheel of gedeeltelijk
te ontbinden/beëindigen – onverminderd de gehoudenheid van koper/
opdrachtgever om de reeds geleverde goederen/prestaties te vergoeden
– ingeval:
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koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
koper/opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de
gesloten overeenkomst niet nakomt;
aan koper/opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van
betaling wordt verleend;
koper/opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
bij koper/ opdrachtgever staking plaatsvindt dan wel (de facto)
beëindiging van het bedrijf plaatsvindt;
wanneer de goederen van koper/opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk door derden in beslag worden genomen.

10.3. Verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van de
uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende
verplichtingen te beëindigen of op te schorten ingeval de koper/opdrachtgever een uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden
voortvloeiende verplichting niet nakomt, of indien de verkoper/
opdrachtnemer reden heeft om aan te nemen dat de koper/opdrachtgever niet in staat zal zijn die verplichtingen na te komen. In zo een
geval zal de verkoper/opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn voor de
mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 11
Betaling
11.1. Koper/opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen,
effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen uiterlijk 30 dagen
na factuurdatum aan verkoper/opdrachtnemer hebben voldaan.
11.2. Alle aan koper/opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen
moeten zonder korting, inhouding, verrekening of schuldvergelijk anderszins, worden voldaan. Koper/opdrachtgever heeft nimmer het recht
om zijn verplichtingen op te schorten.
11.3. Indien op enig moment bij verkoper/opdrachtnemer gerede twijfel
bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper/opdrachtgever, is
verkoper/opdrachtnemer – onverminderd het bepaalde in artikel 2.6
– gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van koper/opdrachtgever
te verlangen, gelijk koper/opdrachtgever is gehouden dat vooruitbetaling van het (totale) factuurbedrag plaatsvindt of dat deze een voor
verkoper/opdrachtnemer conveniërende genoegzame zekerheid stelt,
ter hoogte van het bedrag dat verkoper/opdrachtnemer onder de betreffende overeenkomst van koper/opdrachtgever (in de toekomst nog) te
vorderen mocht hebben.
11.4. In het geval wordt overeengekomen dat betaling vooruit zal
plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van
documentair krediet, bankgaranties en/of overige in het internationale
handels- en betalingsverkeer gebruikelijke documenten, zal koper/
opdrachtgever ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te
goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden, zulks naar
het oordeel van verkoper/opdrachtnemer.
11.5. Koper/opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over
alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan
in Nederland geldende wettelijk rente voor handelstransacties op basis
van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Deze rente in verschuldigd vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken tot aan de dag
der algehele voldoening, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist
en onder voorbehoud van alle rechten van verkoper/opdrachtnemer.
Indien koper/opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd,
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk,
al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door verkoper/opdrachtnemer geleden
schade en gemaakte kosten ten gevolge van een dergelijke ontbinding,
onder meer bestaande uit winstderving.
11.6. Betalingen worden eerst toegerekend aan de kosten, vervolgens
aan rente en tenslotte aan afbetaling op de hoofdsom.
11.7 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke

(incasso)kosten die verkoper/opdrachtnemer maakt als gevolg van de
niet - (tijdige) nakoming door koper/opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met
een minimum van EUR 1.000,--.

Artikel 12
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
12.1. Na levering blijft verkoper/opdrachtnemer eigenaar van geleverde goederen zolang koper/ opdrachtgever;
tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze voorwaarden en de overeenkomst(en)
waarop deze van toepassing zijn;
voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige
overeenkomsten niet betaald of zal betalen;
vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van boven
genoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten,
niet heeft voldaan.
12.2. Zolang er op geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust,
mag koper/opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening
niet bezwaren of vervreemden, anders dan met schriftelijke toestemming van verkoper/opdrachtnemer.
12.3. Nadat verkoper/opdrachtnemer overgaat tot revindicatie, dan
wel anderszins zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is hij
gerechtigd de geleverde goederen terug te halen. Koper/opdrachtgever
staat verkoper/opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze
goederen zich bevinden.
12.4. Indien verkoper/opdrachtnemer feitelijk geen effectief beroep kan
doen op zijn eigendomsvoorbehoud, dan wel dit niet onbelemmerd kan
uitoefenen, omdat bijvoorbeeld de geleverde goederen zijn vermengd,
vervormd of nagetrokken, heeft de verkoper/opdrachtnemer een
pandrecht op de nieuw gevormde goederen c.q. de goederen waarvan
de geleverde goederen onderdeel van zijn gaan uitmaken. Zo nodig is de
koper/opdrachtgever gehouden deze goederen aan verkoper/opdrachtnemer te (doen) verpanden.

Artikel 13
Intellectuele eigendom
13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt verkoper/
opdrachtnemer alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur enz., waaronder ook ontwerpen,
schema’s, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen opgenomen in
catalogi en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
13.2. De in lid 1 genoemde documenten blijven eigendom van verkoper/
opdrachtnemer ongeacht of aan koper/opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Het is koper/opdrachtgever verboden om deze gegevens te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren tenzij er sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper/opdrachtnemer.
13.3. Koper/opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van
verkoper/opdrachtnemer de verstrekte documenten zoals bedoeld in lid
1 van dit artikel aan verkoper/opdrachtnemer te retourneren binnen de
daarvoor aan koper/opdrachtgever door de verkoper/ opdrachtnemer
gestelde termijn. Schending van het bepaalde in dit artikel leidt tot
schadeplichtigheid van koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer zal schadevergoeding vorderen van koper/opdrachtgever.
13.4. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/opdrachtnemer voor
elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of
namens koper/opdrachtgever verstrekte tekeningen, monsters,
modellen en dergelijk.
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Artikel 14
Geschillen
14.1. Op deze Algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten
met verkoper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
of deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend, voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Rotterdam, Nederland, met dien verstande dat verkoper/opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen
koper/opdrachtgever aanhangig te maken ter woon- of vestigingsplaats
van koper/opdrachtgever, dan wel voor enig ander gerecht naar keuze
van de verkoper/ opdrachtnemer.

Artikel 15
Nietigheid
Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt
verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 16
Wijzigingen
Verkoper/opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene
Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Verkoper/opdrachtnemer zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden
tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in
werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 17
Taal
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal
verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze
algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de
betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn op 20/10/2011 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummers 23089785,
24401931 en 24446047. Alle eerdere Algemene Voorwaarden zijn
daarmee buiten werking getreden.
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