
Algemeen
De onderstaande verkoop- en leveringsvoor-
waarden maken deel uit van al onze aanbiedin-
gen en van elke met ons afgesloten transactie 
voor zover niet door beide partijen hier schriftelijk 
op is afgeweken. Een verwijzing door de afne-
mer naar eigen inkoopvoorwaarden wordt door 
ons niet aanvaard, mits het tegendeel vooraf 
door ons schriftelijk is bevestigd.

Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn standaard vrijblijvend. 
Transacties binden ons slechts, indien deze door 
ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip 
waarop door ons met uitvoering/levering is ge-
start. Dit is met name ook van toepassing met 
het oog op de door onze verkopers gedane 
aanbiedingen.

Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen, 
technische en overige informatie
De in onze aanbiedingen, prijslijsten, documen-
tatie en overige documenten vermelde maten, 
ge-wichten en technische en andere gegevens, 
zomede de daarbij weergegeven tekeningen 
en afbeel-dingen gelden slechts bij benadering 
en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk en 
uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De au-
teursrechten op de door ons verstrekte afbeel-
dingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen 
komen uitsluitend aan ons toe en mogen zonder 
onze toestemming in welke vorm dan ook, niet 
aan derden ter beschikking worden gesteld.

Prijzen
Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrij- 
blijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat 
moment geldende prijzen. Naar aanleiding van 
wijzigingen van grondstof- en fabrieksprijzen, 
koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten 
en daarmee gelijk te stellen heffingen, verze-
keringstarieven, vrachten, belastingen, marge- 
regelingen en andere factoren, zijn wij bevoegd, 
voor dat de levering/uitvoering heeft plaatsge-
vonden, de genoemde prijzen op redelijke wijze 
aan te passen. Tenzij anders is aangegeven, zijn 
onze prijzen exclusief omzetbelasting vermeld.

Levering
De levering van onze producten geschiedt op 
Franco conditie binnen Nederland. Voor orders 
beneden een door ons nader vast te stellen be-
drag behouden wij ons voor de vrachtkosten in 
rekening te brengen. Door ons te leveren mate-
rialen reizen voor risico van onze afnemer, welk 
risico op deze overgaat zodra de goederen ons 
magazijn hebben verlaten.

Emballage en restanten
De restanten en emballage van onze producten 
die herbruikbaar zijn, blijven ons eigendom. De 
afne-mer zal deze restanten en emballage ter 
onzer beschikking houden. Voor eventueel ver-
lies of schade is de afnemer aansprakelijk.

Levertijden
De door ons opgegeven levertijden gelden 
slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leve-
ringstermijn schriftelijk door ons is gegarandeerd. 
Afgezien van gevallen waarin wij ter zake een 
garantie hebben verleend, is nalevering van de 
opgegeven levertijd afhankelijk van onze moge-
lijkheden. Bij overmacht en andere omstandig-
heden van zodanige aard, dat naar redelijkheid 
nakoming van de transactie niet van ons kan 
worden gevergd daaronder begrepen dat wij 
door onze eigen leveranciers niet tot levering 
in staat worden gesteld, zal de levertijd wor-
den verlengd met een tijdsduur gelijk aan die 
van het voortduren van die omstandigheden. 
Behoudens grove schuld onzerzijds geeft over-
schrijding van de levertijd de afnemer niet het 
recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van 
de transactie, noch ook op schadevergoeding.

Betaling
De betaling der factuurbedragen dient steeds 
te geschieden binnen dertig dagen na factuur-
datum. Materiaal leveringen worden direct bij 
verzending gefactureerd en de arbeid wekelijks 
naar rato voortgang. Tenzij uitdrukkelijk door ons 
met de afnemer is overeengekomen zal een be-
taling van de afnemer strekken en door ons wor-
den geboekt in mindering op, respectievelijk ter 
voldoening van de oudste vervallen facturen, 
met dien verstande dat wij steeds de bevoegd-
heid bezitten betalingen in mindering te brengen 
op respectievelijk als voldoening te beschouwen 
van openstaande facturen te onzer keuze. Bij 
niet tijdige betaling van de factuurbedragen is 
de afnemer gehouden kredietkosten te voldoen 
over de achterstallige factuurbedragen, welke 
kredietkosten door ons berekend zullen worden 
over de betrokken factuurbedragen, naar een 
kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand 
(welk percentage door ons, te onzer beoorde-
ling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd), 
ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goede-
ren en diensten behorende tot de betrokken of 
andere transacties op te schorten. Wanneer wij 
het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze 
vorderingen ter incasso in handen van derden 
te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk 
aan de afnemer kennis gegeven. Indien wij tot 
het nemen van incasso maatregelen besluiten, 
komen de daaraan  verbonden kosten volledig 
voor rekening van de afnemer, te onzer keuze 
kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke 
kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan 
wel voor een bedrag gelijk aan 10%, berekend 
over het aan ons verschuldigde bedrag, be-
staande uit de hoofdsom en de kredietkosten. 
Wij behouden ons voor, te aller tijde zekerheid te 
verlangen voor de tijdige betaling met het oog 
op reeds gedane als nog te verrichten levering 
en diensten, welke zekerheid te onzer keuze kan 
bestaan in de vorm van vooruitbetaling of bank-
garantie. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar 
ons oordeel in aanmerking komende gevallen 
slechts onder rembours te leveren, voor zoveel 
nodig in afwachting van getroffen afspraken.

Montage
Onder montage wordt verstaan het installeren 
van alleen de geleverde goederen op de plaats 
van bestemming. Tenzij anders is overeengeko-
men zijn aansluitingen op primaire installaties en 
elektrische voedingen e.d. uitgesloten. In het 
geval in de opdracht ook de montage is inbe-
grepen, zal de afnemer voor zijn rekening en ver-
antwoordelijkheid zorgdragen voor de tijdige uit-
voering of beschikbaarheid van de navolgende 
voorzieningen; alle bouwkundige voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld muur- en/of vloersparingen, 
het bezemschoon opleveren van de werkvloer, 
het aangeven van bouwkundige voorzieningen 
welke op het moment van montage nog niet 
zijn aangebracht maar wel van invloed kunnen 
zijn op de juiste wijze van montage zoals bijvoor-
beeld binnenwanden, alle andere voorzieningen 
en maatregelen die noodzakelijk zijn voor de 
montage van onze producten met inbegrip van 
eventuele van overheidswege voorgeschreven 
vergunningen. Alle voorzieningen die niet tot 
deze opdracht behoren, dienen door of vanwe-
ge de opdrachtgever te worden aangebracht 
of uitgevoerd zonder enige belemmering of ver-
storing van de aanvang of de voortgang van 
onze eigen werkzaamheden.

Garantie
Wij garanderen de deugdelijkheid van de goe-
de werking van de door ons geleverde produc-
ten voor de navolgende periodes; -verdeler/
verzamelaar 5 jaar, -leiding 50 jaar (eerste tien 
jaar met gevolgschade), -appendages als pom-
pen volgens fabrieksgaranties. Op de door ons 
verstrekte garanties kan geen beroep worden 
gedaan wanneer er sprake is van ondeskundige 

verwerking en/of gebruik, onjuiste toepassing, 
wijzigingen of werkzaamheden door derden, ge-
bruik verkeerde chemicaliën e.d. Onze aanspra-
kelijkheid ter zake van gebreken in de door ons 
geleverde producten is beperkt tot nakoming 
van eerder omschreven garantieverplichtingen. 
Tenzij uit de omschrijving van onze garantie- 
verplichtingen anders volgt, zijn wij nimmer aan-
sprakelijk voor productie- of stagnatieschade, 
noch voor andere bedrijfs- of gevolgschade. 
Voor schade van derden aanvaarden wij geen 
enkele aansprakelijkheid, te dien zake zullen wij 
door de opdrachtgever worden gevrijwaard. Bij 
eventuele gebreken en/of schade dienen wij 
per omgaande in kennis te worden gebracht en 
de mogelijkheid worden gegeven onze maat- 
regelen te kunnen treffen, alsmede onderzoek 
te kunnen uitvoeren. Schade en kosten achter-
af melden en in rekening brengen kan logischer 
wijze niet door ons geaccepteerd worden.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door ons geleverde goe-
deren en diensten gaan eerst op de afnemer 
over, wanneer deze al zijn verplichtingen jegens 
ons van welke aard ook, uit hoofde van en ter 
zake van de transactie al geheel heeft voldaan. 
Indien de afnemer de goederen heeft door ge-
leverd, hetgeen hem in het kader van zijn nor-
male bedrijfsuitvoering is toegestaan, wordt de 
afnemer van onze afnemer bewaarder van de 
goederen ten opzichte van ons, onze afnemer 
is verplicht een daartoe stekkend voorbehoud 
bij de doorlevering kenbaar te maken, de be-
waarder moet op eerste aanmaning onzerzijds 
de plaats aanwijzen waar de betrokken goede-
ren zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het  
terugnemen van de goederen. Door ons gele-
verde goederen ter zake waarvan het eigen-
dom aan ons toekomt, mogen door onze af-
nemer niet worden verpand, terwijl daar aan 
derden ook generlei andersoortig recht mag 
worden verleend. Indien onze afnemer onver-
hoopt niet c.q. niet tijdig aan een van zijn ver-
plichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de goede-
ren, welke wij aan de afnemer hebben geleverd 
als ons eigendom te vorderen, waarbij de trans-
actie op grond waarvan die goederen aan 
onze afnemer geleverd hebben, als ontbonden 
geldt. Wij hebben deze bevoegdheid ook voor 
zover de goederen zich ingevolge doorlevering 
bij derden bevinden. Met het oog op elke terug-
neming van goederen als hiervoor bedoeld zal 
onze afnemer door ons worden gecrediteerd 
voor de waarde die te onzer beoordeling aan 
die goederen moet worden toegekend, ver-
minderd met alle op de terugneming gevallen 
kosten, onverminderd ons recht op vergoeding 
van de uit een en ander voor ons voortvloeien-
de kosten en schade.

Retouren
In gevallen uitsluitend ter onzer beoordeling, 
kunnen door ons geleverde goederen door 
ons worden retourgenomen en gecrediteerd, 
mits de datum van aflevering niet ouder is dan 
dertig dagen, de goederen zich nog in de origi-
nele staat en verpakking bevinden en behoren 
tot ons voorraad-assortiment. Derhalve worden 
speciaal voor onze afnemer bestelde of ge-
maakte producten niet retour genomen. Op de 
door ons goedgekeurde retouren zullen credite-
ringskosten in rekening worden gebracht.

De bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ont-
staan tussen afnemers en ons, zullen te onzer 
keuze worden beslecht door de daartoe be-
voegde rechter.
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