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ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
van SCHUF Benelux B.V., Ambachtsring 20, 1969 NH Heemskerk, Nederland, hierna te noemen: 
‘verkoper’ ) . 
1 . TOEPASSING 
1.1 Alle leveringen , diensten en aanbiedingen van verkoper zijn uitsluitend gebaseerd op deze 
Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden . Ze maken deel uit van alle tussen verkoper en haar 
contractpartners ( hierna ook aangeduid als: ‘koper’ ) gesloten overeenkomsten met betrekking tot 
leveringen en diensten. Zij gelden ook voor alle toekomstige diensten , leveringen of aanbiedingen 
aan de koper, zelfs wanneer zij niet afzonderlijk opnieuw worden overeengekomen. 
1.2 Algemene voorwaarden van koper of van derden zijn niet van toepassing, zelfs niet als verkoper 
geen bezwaar heeft tegen de toepassing ervan in elk individueel geval . Als verkoper verwijst naar 
een brief van koper of een derde, die algemene voorwaarden van koper of derden bevat, of in die 
brief daarnaar verwijst, dan betekent dit niet dat verkoper deze bepalingen en voorwaarden 
accepteert. 
2 . AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST 
2.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk geïdentificeerd 
als bindend of met een bepaalde termijn voor aanvaarding. Verkoper kan bestellingen of opdrachten 
aanvaarden binnen 14 dagen na ontvangst daarvan. 
2.2 Alleen de schriftelijk gesloten koopovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene verkoop-en 
leveringsvoorwaarden zijn van belang voor de rechtsverhouding tussen de verkoper en koper. De 
koopovereenkomst weerspiegelt volledig alle afspraken tussen de contractspartijen met betrekking tot 
het onderwerp van de overeenkomst . Mondelinge toezeggingen van verkoper vóór het sluiten van 
deze overeenkomst zijn niet juridisch bindend en mondelinge overeenkomsten tussen de 
contractspartijen worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst, tenzij deze uitdrukkelijk geldig 
en bindend blijven als gevolg van hun respectieve aard . 
2.3 Wijzigingen en aanpassingen aan de gesloten overeenkomsten, met inbegrip van deze Algemene 
verkoop-en leveringsvoorwaarden, moeten schriftelijk worden ingediend om geldig te zijn. Met 
uitzondering van de bestuurders en prokuratiehouders van verkoper is het medewerkers van verkoper 
niet toegestaan om in mondelinge overeenkomsten verschillen hiervan te maken. Om te voldoen aan 
het vereiste van geschreven tekst, volstaat de overdracht per fax. Overdracht/verzending per email, 
voldoet niet aan dit vormvereiste. 
2.4 Informatie van verkoper mbt levering of dienst (bijv. gewicht, afmetingen, verbruik, stresslevels, 
toleranties en technische gegevens), waaronder tekeningen daarvan (bv. technische tekeningen en 
illustraties) gelden slechts bij benadering, tenzij hun bruikbaarheid voor contractuele doeleinden een 
exacte match vereist. Zij mogen niet worden beschouwd als gegarandeerd maar slechts als 
omschrijvingen van de goederen en diensten. Standaard commerciële afwijkingen of afwijkingen als 
gevolg van wijzigingen in de regelgeving of technische verbetering, evenals de vervanging van 
onderdelen door gelijksoortige onderdelen, zijn toegestaan voor zover ze geen invloed hebben op de 
bruikbaarheid voor het beoogde doel. 
2.5 Verkoper behoudt zich het eigendoms- en het auteursrecht voor met betrekking tot alle 
aanbiedingen en offertes die zij maakt/doet. Dit geldt ook voor alle tekeningen, afbeeldingen, 
berekeningen, literatuur, catalogi, modellen, gereedschappen, programmatuur en andere documenten 
en middelen die verkoper aan koper verstrekt. Koper mag deze items of hun inhoud niet ter 
beschikking te stellen aan derden, onthullen, (doen)gebruiken of dupliceren zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van verkoper. Koper is aan verkoper per overtreding van deze bepaling een direct 
opeisbare boete verschuldigd van 25.000,= euro. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond 
van de wet worden gevorderd. 
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2.6 Op eerste verzoek van verkoper is koper verplicht om al deze items terug te zenden naar de 
verkoper en alle eventuele kopieën te vernietigen als die niet meer nodig zijn voor het doel 
waarvoor verkoper ze aan koper heeft verstrekt, of als de onderhandelingen tussen partijen niet 
leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever 
aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van !1.000,- per dag. Deze boete 
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
3 . PRIJZEN EN BETALING 
3.1 De prijzen gelden voor de omvang van de service en levering, zoals vermeld in de 
orderbevestiging. Aanvullende of bijzondere diensten of leveringen worden afzonderlijk gefactureerd. 
De prijzen zijn over het algemeen vermeld in ‘Euro’ en ‘ex works’ verhoogd met eventueel van 
toepassing zijnde BTW, in het geval van export: levering plus douane- en andere verplichtingen, tenzij 
een andere valuta of andere voorwaarden zijn overeengekomen. 
3.2 Voor zover de overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van verkoper en de 
levering geschiedt meer dan vier maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zullen de 
catalogusprijzen van verkoper op het moment van levering van toepassing zijn (met toepassing van 
hetzelfde percentage korting of vaste kortingen als overeengekomen). 
3.3 Factuurbedragen worden betaald binnen 30 dagen zonder dat enige aftrek is toegestaan, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. De datum van de factuur van verkoper is bepalend voor de 
datum van betaling. 
3.4 Indien koper niet binnen de betalingstermijn betaalt zoals hiervoor onder 3.3 bepaald, zal 
koper met ingang van de daaropvolgende dag in verzuim zijn, zonder dat  enige aanmaning 
vereist is. Rente wegens achterstallige betaling wordt toegepast op elk uitstaande bedrag, te 
rekenen vanaf de vervaldatum zonder dat dit claims op een hogere rente of verdere schade in 
geval van wanbetaling aantast. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke 
rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een 
volle maand. 
3.5 Verrekening met tegenvorderingen van koper of de inhouding van betalingen als gevolg van een 
tegenvordering is alleen toegestaan, indien deze tegenvorderingen onbetwist zijn of in rechte zijn 
vastgesteld bij een einduitspraak. 
3.6 Verkoper heeft het recht om de uitvoering van alle openstaande leveringen of het verrichten van 
diensten alleen tegen vooruitbetaling te doen indien hij na het sluiten van de overeenkomst op de 
hoogte komt van omstandigheden, die de financiële draagkracht van koper aanzienlijk kunnen 
verminderen en de betaling van koper aan verkoper in gevaar kunnen brengen (met inbegrip van 
andere individuele orders waarvoor dezelfde raamovereenkomst geldt). 
3.7. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is 
opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een 
minimum van !75,-. 
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 
                   over de eerste ! 3.000,-                    15% 
                   over het meerdere tot ! 6.000,-                    10% 
                   over het meerdere tot ! 15.000,-                  8% 
                   over het meerdere tot ! 60.000,-                  5% 
                   over het meerdere vanaf ! 60.000,-             3% 
De werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit 
bovenstaande berekening volgt.  
3.8. Als verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij 
in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper. 
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4. ANNULERING 
Indien koper een bestelling deels of in zijn geheel wil annuleren na het sluiten van de overeenkomst 
dan stelt zij onmiddellijk verkoper hiervan schriftelijk in kennis, met vermelding  welke (delen van de) 
bestelling worden geannuleerd. De ( gedeeltelijke ) annulering zal alleen van kracht zijn, indien en 
voor zover verkoper dit accepteert door schriftelijke bevestiging van de annulering. 
Tenzij verkoper geen hogere annuleringskosten in individuele gevallen heeft , dient koper 
annuleringskosten te betalen, die als volgt worden berekend, e.e.a. afhankelijk van de datum van 
ontvangst door verkoper van het schriftelijk verzoek tot annulering: 
a. 10 % van het geannuleerde orderbedrag indien datum van ontvangst van de annulering na het 
versturen van de orderbevestiging, 
b . 30 % van het geannuleerde orderbedrag indien datum van ontvangst na het versturen van de 
technische tekeningen voor goedkeuring, 
c . 40 % van het geannuleerde orderbedrag indien datum van ontvangst na goedkeuring van de 
technische tekeningen, 
d . 50 % van het geannuleerde orderbedrag indien datum van ontvangst nadat verkoper aanzienlijke 
hoeveelheden grondstoffen voor de productie van de geannuleerde onderdelen heeft ontvangen, 
e . minimaal 60 % en maximaal 100% , afhankelijk van de productie status van de geannuleerde 
order, indien datum van ontvangst na start verkoper met de productie van de geannuleerde order. 
Indien meer dan een (1) mogelijkheid als onder a t/m e vermeld aan de orde is, geldt het hoogste 
percentage. 
5 . LEVERING, DEELLEVERING, TIJDSTIP VAN LEVERING EN OVERMACHT 
5.1. Leveringen vinden plaats -naar keuze van verkoper- ‘af fabriek’ of ‘af voorraad’ op kosten van 
koper. 
5.2 . Door verkoper opgegeven perioden en data van levering zijn niet-bindende schattingen , tenzij 
een vaste periode of een vaste datum expliciet is overeengekomen. 
Voor zover de overeenkomst voorziet in verzending van goederen, heeft elke in de overeenkomst 
genoemde periode en data betrekking op de datum waarop de goederen worden overgedragen aan 
de verlader, vervoerder of een andere derde partij, die in opdracht voor de uitvoering van de zending 
zorgdraagt. 
5.3 Onverminderd haar rechten uit hoofde van enig verzuim door de koper, kan verkoper aan koper 
vragen om een verlenging van de levering en uitvoeringsperiodes of vragen om een onderbreking van 
de levering en uitvoeringsdata met elke periode, gedurende welke koper zijn contractuele 
verplichtingen jegens verkoper niet nakomt. Van wege de gespeciale aard van de goederen van 
verkoper, is het meestal noodzakelijk dat koper technische tekeningen beoordeelt en goedkeurt. 
Indien de koper die tekeningen niet beoordeelt binnen de door verkoper gestelde redelijke termijnen, 
zullen de overeengekomen leveringsdata automatisch verschoven worden met een overeenkomstig 
aantal dagen. 
5.4 . Verkoper is niet aansprakelijk indien de levering onmogelijk wordt en is bovendien niet 
aansprakelijk voor enige vertraging in de levering wanneer deze veroorzaakt is door overmacht of 
andere gebeurtenissen die niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: elke vorm van verstoring van de activiteiten, 
problemen bij de aanschaf van materiaal of energie, vertragingen in transport, stakingen, juridische 
uitsluiting, een tekort aan werknemers, energie of andere grondstoffen, moeilijkheden bij het 
verkrijgen van de benodigde officiële vergunningen, administratieve handelingen (zoals embargo's ) 
of uitstaande, verkeerde of vertraagde leveringen door leveranciers en waarvoor verkoper niet 
verantwoordelijk is. 
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Onder overmacht wordt ook verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van 
verkoper of door koper ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan 
hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren 
gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en 
import- of handelsbeperkingen. 
Als deze gebeurtenissen het verkoper in verregaande mate moeilijk of onmogelijk maken om de 
goederen te leveren of de diensten te verrichten en als het obstakel niet slechts tijdelijk van aard is, 
dan heeft verkoper het recht op ontbinding van de  overeenkomst. 
5.5 Indien de obstakels slechts tijdelijk zijn, zullen de termijnen voor levering of uitvoering worden 
verlengd of de data voor levering of uitvoering worden uitgesteld voor de duur van de belemmering 
plus een gepaste start- up tijd. Verkoper zal koper tijdig informeren over de reden van de vertraagde 
levering en zal de geplande nieuwe leverdatum aangeven. In dit specieke geval voldoet de overdracht 
via e-mail aan het schriftelijke vormvereiste, zulks in afwijking van artikel 2.3 hierboven. 
5.6 Verkoper is gerechtigd deelleveringen te maken en dus ook voor die deelleveringen te factureren, 
tenzij dit redelijkerwijs onaanvaardbaar voor koper is. Indien een gedeeltelijke levering heeft 
plaatsgevonden, het geleverde deel al ingebouwd is en alleen accessoires of documentatie ontbreekt, 
kan koper een redelijk deel (5 % niet te overschrijden) van het factuurbedrag inhouden op de factuur 
voor deze gedeeltelijke levering. 
5.7 Indien verkoper in verzuim is met een levering of het verrichten van diensten, of de levering of 
uitvoering van diensten onmogelijk is geworden, dan is de aansprakelijkheid van verkoper -ongeacht 
welke oorzaak dan ook- voor schade van koper beperkt tot hetgeen is bepaald in paragraaf 9 van 
deze Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden. 
6 . PLAATS VAN UITVOERING, ZENDING, RISICO EN ACCEPTATIE 
6.1 De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is 
Heemskerk (Nederland), tenzij anders overeengekomen. 
6.2 De keuze van de route van vervoer, de wijze van transport en verpakking zijn onderworpen aan 
de plichtsgetrouwe uitvoering door verkoper volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden. 
6.3 Het risico gaat over op koper ten laatste bij het overhandigen van het te leveren object (het begin 
van het laadproces is bepalend) aan de verzender, de expediteur of een andere derde partij die is 
ingeschakeld voor de uitvoering van de zending. Dit geldt ook in het geval van deelleveringen, indien 
een - franco levering is overeengekomen of indien verkoper andere diensten op zich heeft genomen 
(bv. verzending). Indien het transport of de overhandiging wordt vertraagd door omstandigheden 
waarvoor koper verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op koper op de dag waarop de te leveren 
objecten klaar zijn voor verzending en stelt verkoper koper dienovereenkomstig op de hoogte. 
6.4 Koper draagt de opslagkosten na de overdracht van het risico. 
6.5 Verkoper verzekert de zending tegen diefstal, breuk, transportschade, verlies door brand, 
waterschade of andere verzekerbare risico's alleen op uitdrukkelijk verzoek van koper en op kosten 
van koper. 
6.6 Voor zover de gekochte goederen formeel in ontvangst genomen moeten worden, worden zij 
geacht te zijn aanvaard indien: 
a. de levering en - als verkoper heeft ingestemd met installatie van de goederen- de installatie is 
voltooid, 
b. verkoper koper hiervan op de hoogte heeft gesteld en koper heeft gevraagd de goederen formeel 
te aanvaarden, waarbij een dergelijke kennisgeving verwijst naar de veronderstelde regels mbt 
aanvaarding conform het gestelde in dit punt 6.6, 
c. tien werkdagen zijn verstreken sinds de levering of installatie van de gekochte goederen, of -indien 
koper de goederen in gebruik heeft genomen- en vijf werkdagen zijn verstreken sinds de levering of 
installatie van de gekochte goederen, 
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d. koper de gekochte goederen niet heeft aanvaard binnen dit tijdsbestek om een andere reden dan 
een aan verkoper gemeld defect, die het gebruik van de gekochte goederen onmogelijk maakt of 
aanzienlijk bemoeilijkt. 
7 GARANTIE EN GEBREKEN 
7.1 De garantieperiode is een (1) jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering of, indien koper de 
goederen dient te aanvaarden, vanaf de datum van aanvaarding. Normale slijtage valt niet onder de 
garantie. 
7.2 De geleverde zaken moeten zorgvuldig en onmiddellijk worden geïnspecteerd na de levering aan 
koper of aan de door koper aangewezen derde. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien 
verkoper niet binnen 7 werkdagen na de levering van de items een schriftelijke verklaring van koper 
heeft ontvangen met vermelding van duidelijk waarneembare gebreken of andere gebreken die 
tijdens een onmiddellijke en zorgvuldige inspectie zouden zijn waargenomen, of anders binnen 7 
werkdagen na het ontdekken van het gebrek of een eerdere datum waarop het defect zou zijn ontdekt 
door koper bij normaal gebruik van de geleverde items zonder dat een gedetailleerde inspectie heeft 
plaatsgehad. Op eerste verzoek van verkoper zendt koper het afgekeurde object kosteloos terug naar 
verkoper. Ingeval van een gerechtvaardigde kennisgeving van gebreken, zal verkoper de kosten van 
de retourzending aan koper vergoeden, gelimiteerd tot de kosten van de minst dure wijze van 
verzending; dit is niet van toepassing voor zover extra kosten worden gemaakt als gevolg van het feit 
dat het geleverde zich bevindt op een andere plaats dan de locatie van haar contractuele 
gebruikslocatie. 
7.3 In het geval een geleverde zaak gebrekkig is, heeft verkoper de plicht en het recht om ofwel het 
gebrek te herstellen of voor een vervangend exemplaar te zorgen; de beslissing tussen deze twee 
alternatieven moet verkoper naar eigen goeddunken en binnen een redelijke termijn maken. 
In het geval dat het repareren van het gebrek uiteindelijk mislukt, bijvoorbeeld omdat reparatie of 
vervanging onmogelijk is, onredelijk (hetgeen tenminste twee pogingen vereist tot reparatie of 
vervanging) of wordt geweigerd door verkoper, heeft koper het recht om de gebrekkige levering 
gedeeltelijk te ontbinden of de koopprijs te verlagen met een redelijk bedrag. Verkoper kan alleen het 
juist mechanische functioneren van de kleppen garanderen, als koper verkoper volledig in kennis 
heeft gesteld, ten laatste op het moment van de bestelling , van alle operationele omstandigheden en 
alle eigenschappen van het medium. 
7.4 Indien een defect te wijten is aan de schuld van verkoper en reparatie of vervanging is mislukt, 
kan koper een vergoeding vragen voor de schade volgens de hierna onder 9 vermelde vereisten. 
7.5 In geval van een defect van een deel van de te leveren zaak, vervaardigd door een derde partij 
die door verkoper niet gerepareerd kan worden als gevolg van juridische of feitelijke redenen, zal 
verkoper naar eigen goeddunken ofwel de garantieclaims voor rekening van koper tegen de 
fabrikant(en) en leverancier(s) inroepen of een dergelijke garantieclaim aan koper overdragen. 
Koper kan alleen een garantiebepaling voor dergelijke gebreken tegen verkoper inroepen in 
overeenstemming met deze Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden, mits ook aan alle andere 
voorwaarden is voldaan en het inroepen van de voornoemde claims tegen de fabrikant(en) en de 
leverancier(s) via de rechter is mislukt of indien de tenuitvoerlegging zinloos is, bijv. als gevolg van 
insolventie van de fabrikant(en) en of leverancier(s). Zolang de rechtbank de vordering tegen de 
fabrikant of leverancier in behandeling heeft, komt de verjaringstermijn van garantie-aanspraken van 
koper jegens verkoper tot stilstand. 
7.6 Geen aanspraak op garantie bestaat, indien koper de geleverde zaken zelf of via derden zonder 
toestemming van de verkoper heeft gewijzigd en deze wijziging het onmogelijk of onredelijk moeilijk 
maakt om het gebrek te repareren. In ieder geval draagt koper de extra kosten van reparatie van het 
defect voor zover die worden veroorzaakt door de wijziging. 
7.7 Indien in een individueel geval wordt overeengekomen dat gebruikte goederen worden geleverd, 
dan is geen enkel beroep op garantie mogelijk. 
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8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
8.1 In overeenstemming met deze paragraaf draagt verkoper de verantwoordelijkheid om de zaken 
vrij van intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van derden te leveren. Elke contractspartij 
stelt de andere contractspartij onverwijld schriftelijk in kennis indien claims tegen hem/haar worden 
ingeroepen die te wijten zijn aan de vermeende schending van deze rechten. 
8.2 Indien het geleverde inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht of het auteursrecht van 
een derde partij, zal verkoper het geleverde - naar eigen goeddunken en op zijn kosten - vervangen 
of opnieuw plaatsen op een zodanige wijze dat op de rechten van derden niet langer inbreuk wordt 
gemaakt maar het geleverde voorwerp nog steeds de contractueel overeengekomen functies vervult 
of ten behoeve van koper een gebruiksrecht voor koper verkrijgen door het sluiten van een 
licentieovereenkomst. Als verkoper niet in staat is om dit te doen binnen een redelijke termijn, dan 
heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs naar behoren naar beneden bij te 
stellen. Eventuele aanspraken op schadevergoeding van koper voor schade zijn onderworpen aan de 
beperkingen van deze Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden. 
8.3 Indien de rechten worden geschonden als gevolg van de producten van andere fabrikanten die 
door de verkoper geleverd zijn, zal verkoper naar eigen goeddunken ofwel haar vorderingen tegen de 
fabrikant en leverancier voor rekening van de koper inroepen ofwel deze aanspraken aan koper 
overdragen. In overeenstemming met deze regel, kan geen claim worden ingesteld tegen verkoper , 
tenzij de juridische tenuitvoerlegging van het hierbovengenoemde tegen fabrikant en leverancier van 
de vorderingen is mislukt of indien de tenuitvoerlegging zinloos is , bijvoorbeeld als gevolg van 
insolventie. 
9 . AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 
9.1 De aansprakelijkheid van verkoper voor schade om welke juridische reden dan ook, in het 
bijzonder als gevolg van de onmogelijkheid om te leveren, verzuim bij de levering, onvolledige- of 
verkeerde levering, contractbreuk, schending van verplichtingen tijdens de contractonderhandelingen 
en onrechtmatige daad, is beperkt overeenkomstig deze sectie 9. 
9.2 Verkoper is niet aansprakelijk in het geval van eenvoudige nalatigheid door zijn rechtspersonen, 
gevolmachtigden, werknemers of andere agenten, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit een 
schending van inhoudelijke contractuele verplichtingen. Alleen de volgende verplichtingen worden 
beschouwd als inhoudelijk: (i) het voldoen aan perioden en data van levering, maar alleen voor zover 
deze uitdrukkelijk door verkoper gegarandeerd zijn, (ii) het leveren van zaken die vrij zijn van 
materiaalfouten en (iii) de verplichting om te adviseren, te verdedigen en te behartigen in die mate dat 
deze verplichtingen essentieel zijn voor koper om de geleverde items te kunnen gebruiken volgens de 
bepalingen uit het contract en om lijf en leven van werknemers van koper te beschermen of eigendom 
van koper te beschermen tegen aanzienlijke schade. 
9.3 Voor zover verkoper aansprakelijk is voor schade op grond van artikel 9.2, is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot de schade die de verkoper ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst als een mogelijk gevolg van een schending van het contract voorzag, of die het had 
kunnen voorzien indien het de gebruikelijke zorg had uitgeoefend. Indirecte schade en gevolgschade, 
die het gevolg is van gebreken van het geleverde komen verder alleen in aanmerking voor 
vergoeding indien deze schade te verwachten was bij het gebruik van het geleverde volgens haar 
contractuele doel. 
Eventuele schade als gevolg van een contractuele boete of geliquideerde schadevaststelling van 
welke aard dan ook, waartoe koper gehouden is te voldoen ten aanzien van derde partijen, worden 
alleen geacht te zijn voorzien of “typisch” verwacht, indien deze voorafgaand aan het sluiten van de 
overeenkomst schriftelijk aan verkoper bekend zijn gemaakt, met specificatie van de concrete 
voorwaarden triggering die voorwaarden, het bedrag en de berekeningsmethode. 
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9.4 In het geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid (dwz in het geval van een 
schending van inhoudelijke contractuele verplichtingen) is de aansprakelijkheid van leverancier voor 
materiële schade en daaruit voortvloeiende financiële schade beperkt tot een (1) miljoen euro voor 
elke individuele claim (op basis van de huidige aansprakelijkheidslimiet van de 
productaansprakelijkheidsverzekering of WA- verzekering van verkoper). 
9.5 De vrijstelling van aansprakelijkheid en beperkingen hierboven vermeld geldt in dezelfde mate ten 
gunste van rechtspersonen van verkoper, gevolmachtigden , werknemers en andere agenten. 
9.6 Voor zover verkoper technische informatie of advies geeft en indien die informatie of dat advies 
geen onderdeel uitmaakt van de omvang van de diensten die verkoper verschuldigd is conform het 
bepaalde in de overeenkomst, dan wordt die informatie of dat advies gratis versterkt en is verkoper 
daarvoor onder geen beding aansprakelijk. 
9.7 Indien verkoper in een individueel geval en in afwijking van paragraaf 9.7 akkoord gaat met een 
contractuele boete of een schadevergoedingsclausule voor het missen van leverdata, dan zal koper 
slechts op basis van deze clausule schadeclaims tegen verkoper mogen inroepen voor niet gehaalde 
levertijden of gebreken in de leveringsstandaard, met uitzondering van gevallen van grove nalatigheid 
of opzettelijk verzuim. 
9.8 De aansprakelijkheid van verkoper voor schade uit hoofde van een order, om welke juridische 
reden dan ook (en met inbegrip van de contractuele boetes en forfaitaire schadevergoeding) is 
beperkt tot een maximum van 20 % van de orderwaarde. 
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
10.1 Verkoper behoudt zich het recht van eigendom voor totdat de geleverde zaken volledig betaald 
zijn. In dit geval worden alle leveringen beschouwd als een aaneengesloten leveringstransactie. In het 
geval van een rekening courant, dient de voorbehouden eigendom als zekerheid voor een 
balansclaim. 
10.2 Indien koper de goederen met andere items combineert en vormt tot een geïntegreerd object en 
dit object moet worden beschouwd als het hoofdobject, zal dit object van koper een pro-rata mede-
eigendom met verkoper vormen, voor zover het hoofdobject toebehoort aan verkoper. Indien koper de 
geleverde zaken verkoopt zoals bedoeld, dan draagt koper de vorderingen jegens haar klanten, met 
inbegrip van alle bijkomende rechten die voortvloeien uit deze verkoop, over aan verkoper totdat alle 
vorderingen volledig zijn voldaan. 
10.3 Indien verkoper van mening is dat inwinning van haar vorderingen in gevaar is, zal koper de 
derde-kopers van de overdracht aan verkoper op verzoek van verkoper melden en zal koper aan 
verkoper alle benodigde informatie en documenten verstrekken die verkoper nodig heeft ter bewaring 
van zijn rechten. Koper zal verkoper onverwijld in kennis stellen van elke toegang van derden tot de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en toegewezen claims. 
10.4 Verkoper zal de zekerheden -gehouden voor zijn belang- vrijgeven, voor zover die zijn afgedekte 
vorderingen met meer dan 20% overschrijden. 
11. SLOTBEPALINGEN 
11.1 Voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen verkoper en koper is 
uitsluitend de rechtbank te Haarlem (Nederland) bevoegd. 
11.2 Op de relatie tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 
11 april 1980 (CISG) (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing, evenmin als enige andere 
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
11.3 Voor zover de overeenkomst of deze Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden eventuele 
lacunes bevatten, worden deze bepalingen als overeengekomen beschouwd voor het dichten van 
deze lacunes en waarmee contractspartijen op basis van het economische doel van de overeenkomst 
en het doel van van deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zouden hebben ingestemd, 
indien zij van die lacunes op de hoogte zouden zijn geweest. 
11.4 Koper erkent dat verkoper in verband met de contractuele relatie gerechtigd is gegevens aan 
derden te verstrekken (bijv. tbv verzekeringsmaatschappijen) indien dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de overeenkomst. 
 

 


