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Algemene Verkoopvoorwaarden
§ 1 Algemeen - Geldigheid
(1) Alleen onze verkoopvoorwaarden zijn geldig; voorwaar-
den van de besteller die in tegenspraak met onze verkoop-
voorwaarden zijn of daarvan afwijken worden niet door ons 
erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid 
daarvan hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden 
gelden ook dan als wij op de hoogte van afwijkende ver-
koopvoorwaarden van de besteller zijn en de levering aan 
de besteller zonder voorbehoud uitvoeren.
(2) Alle afspraken die tussen ons en de besteller met betrek-
king tot de uitvoering van dit contract worden gemaakt, zijn 
in dit contract schriftelijk neergelegd.
(3) Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen tegenover on-
dernemers in de zin van § 310 Abs. 1 BGB.
(4) Onze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekom-
stige zaken met de besteller.
§ 2 Aanbieding - Aanbiedingsdocumentatie
(1) IAls de bestelling als aanbieding volgens § 145 BGB is te 
kwalificeren, dan kunnen wij deze binnen 2 weken uitvoeren.
(2) Op afbeeldingen, tekeningen, calculaties en andere docu-
mentatie behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten 
voor. Dit geldt ook voor zodanige schriftelijke documenta-
tie die als „vertrouwelijk“ wordt omschreven. Om deze aan 
derden door te geven heeft de besteller onze uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming nodig.
§ 3 Prijzen - Betalingvoorwaarden
(1) In zoverre niets anders volgt uit de opdrachtbeves-tiging, 
gelden onze prijzen „af fabriek“, exclusief verpakking; deze 
wordt apart op de factuur vermeld.
(2) De wettelijke omzetbelasting is niet in onze prijzen inbe-
grepen; deze wordt in de wettelijke hoogte op de dag van 
facturering apart op de factuur vermeld.
(3) Het aftrekken van korting is alleen toegestaan na schrif-
telijke overeenstemming.
(4) In zoverre niets anders volgt uit de opdracht-bevestiging, 
is de koopprijs netto (zonder aftrek) binnen 30 dagen na fac-
tuurdatum te voldoen. Hierbij gelden de wettelijke regels 
ten aanzien van de gevolgen van beta-lingsachterstand.
(5) Op schuldvergelijking heeft de besteller alleen recht als 
zijn tegenaanspraken rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbe-
streden zijn en door ons erkend zijn. Bovendien is hij voor 
de uitoefening van een retentierecht in zoverre bevoegd 
als zijn tegenaanspraak op dezelfde contractverhouding 
berust.
§ 4 Levertijd
(1) Het begin van de door ons aangegeven levertijd veron-
derstelt de vaststelling van alle technische vragen.
(2) Het nakomen van onze leververplichting veronderstelt 
verder de tijdige en correcte nakoming van de verplichtin-
gen van de besteller. Exceptie van het niet nagekomen con-
tract blijft voorbehouden.
(3) Als de besteller niet tot acceptatie overgaat of als hij op-
zettelijk andere medewerkingplichten schendt, hebben wij 
het recht te verlangen de tot dan voor ons ontstane schade, 
inclusief eventuele extra inspanningen, te vergoeden. Ver-
dere aanspraken blijven voorbehouden.
(4) In zoverre het de vereisten van par. (3) betreft, gaat het 
gevaar van een toevallig tenietgaan of een toevallige vers-
lechtering van de koopwaar op dat tijdstip op de besteller 
over waarop deze in acceptatie- of debiteurachterstand is 
geraakt.
(5) Wij stellen ons garant volgens de wettelijke bepalingen, 
in zoverre het daaraan ten grondslag liggende koopcontract 
een vaste transactie in de zin van § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB of 
van § 376 HGB is. Wij stellen ons ook garant volgens de 
wettelijke bepalingen, in zoverre door een door ons veroor-
zaakte leveringsachterstand de besteller het recht heeft er 
aanspraak op te maken dat zijn belang in de verdere uitvoe-
ring van het contract is weggevallen.
(6) Wij stellen ons verder garant volgens de wettelijke be-
palingen, in zoverre de leveringsachterstand op een door 
ons opzettelijk veroorzaakte of grove nalatigheid berust; de 
schuld van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers 
is aan ons toe te rekenen. In zoverre het leveringscontract 
niet op een aan ons toe te rekenen opzettelijke schending 
van het contract berust, is onze aansprakelijkheid voor 
schadevergoeding begrensd tot de voorziebare, typisch op-
tredende schaden.
(7) Wij stellen ons ook garant volgens de wettelijke bepalin-
gen, in zoverre het aan ons toe te rekenen leveringsachter-
stand op schending door ons van een essentiële contract-
plicht berust; in dat geval is echter de aansprakelijkheid 
voor schadevergoeding begrensd tot de voorziebare, ty-
pisch optredende schade.
(8) Overigens zijn wij aansprakelijk in geval van leverings-
achterstand voor elke volledige week in het kader van een 
totale schadevergoeding voor achterstand ter hoogte van 

3 % van de leverwaarde, maximaal echter niet meer dan 
15 % van de leverwaarde.
(9) Verdere wettelijke aanspraken en rechten van de bestel-
ler blijven voorbehouden.
§ 5 Overgang gevaar - Verpakkingskosten
(1) In zoverre niets anders volgt uit de opdracht-bevestiging, 
is de levering „af fabriek“ overeengekomen.
(2) Transport- en alle andere verpakkingen met inachtne-
ming van de verpakkingsorde worden niet terug-genomen 
met uitzondering van pallets. De besteller is verplicht op 
eigen kosten te zorgen voor verwijdering van de verpak-
kingen.
(3) In zoverre de besteller dat wenst, zullen wij de levering 
door een transportverzekering dekken; de kosten daarvoor 
draagt de besteller.
§ 6 Garantie
(1) Garantieclaims van de besteller veronderstellen dat deze 
zijn volgens § 377 HGB verschuldigde onderzoek- en afkeu-
ringverplichtingen correct is nagekomen.
(2) In zoverre de koopwaar gebreken vertoont, hebben wij 
het recht naar onze keuze de gebreken te verhelpen of nieu-
we koopwaar zonder gebreken te sturen. In het geval dat de 
gebreken worden verholpen zijn wij verplicht alle voor het 
opheffen van de gebreken beno-digde inspanningen te doen, 
in het bijzonder transport-, weg-, arbeid- en materiaalkosten 
te dragen, in zoverre deze niet verhoogd worden door het feit 
dat de koopwaar naar een andere plaats dan de plaats van 
levering is gebracht.
(3) Als de uitvoering hiervan mislukt, heeft de besteller naar 
keuze het recht terugtrekking of reductie te verlangen. 
(4) Wij stellen ons garant volgens de wettelijke bepalingen, 
in zoverre de besteller aanspraak op schade-vergoeding doet 
gelden, die op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet en 
grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsver-
vangers berusten. In zoverre ons geen opzettelijke contract-
schending ten laste gelegd wordt, is de aansprakelijkheid 
voor schade-vergoeding begrensd tot de typisch optredende 
schade.
(5) Wij stellen ons garant volgens de wettelijke bepalingen, 
in zoverre wij door eigen schuld een essen-tiële contract-
plicht schenden; in dat geval is echter de aansprakelijkheid 
voor schadevergoeding begrensd tot de typisch optredende 
schade.
(6) De aansprakelijkheid wegens schuldig letsel aan leven, 
lichaam of gezondheid blijft onverlet; dit geldt eveneens voor 
de bindende aansprakelijkheid volgens de Wet op aansprake-
lijkheid voor het product of voortvloeiend uit garantie. 
(7) In zoverre hiervoor niet iets anders is geregeld, is garantie 
uitgesloten.
(8) De verjaring voor aanspraken wegens gebreken bedraagt 
2 jaar, gerekend vanaf het overgaan van gevaar.
(9) De verjaring in geval van een leverregres volgens §§ 478, 
479 BGB blijft onberoerd; deze bedraagt vijf jaar, gerekend 
vanaf de aflevering van de gebrekkige zaak. 
§ 7 Totale garantie
(1) Een verdergaande garantie op schadevergoeding dan 
in § 6 voorzien is - zonder rekening te houden met de aard 
van de geldend gemaakte aanspraak - uitgesloten. Dit geldt 
in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding uit 
schuld bij afsluiten van het contract, wegens ander plichts-
verzuim of wegens strafbare aanspraken op vergoeding van 
schade volgens § 823 BGB.
(2) In zoverre de garantie op schadevergoeding tegenover 
ons is uitgesloten of beperkt, geldt dat ook met het oog op 
de persoonlijke garantie op schadevergoeding van onze 
employees, werknemers, medewerkers, vertegenwoordi-
gers en plaatsvervangers. 
(3) Wij zijn slechts aansprakelijk voor de eigen inhoud op 
onze website. Voorzover we met links toegang verstrekken 
tot andere websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van die externe websites. De inhoud van externe 
websites dient niet te worden beschouwd als de onze. Zo-
dra wij kennis nemen van enige onrechtmatige inhoud op 
externe websites zullen wij de toegang tot deze pagina‘s 
direct verhinderen.
§ 8 Eigendomsvoorbehoudgarantie 
(1) Wij behouden het eigendom voor van het handelsgoed 
totdat alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke 
overeenkomst zijn voldaan. Bij onrechtmatig gedrag van 
de  besteller, met name bij verzuim van betaling, hebben 
wij het recht de overeenkomst ongedaan te maken en de 
waar terug te eisen. Er hoeft geen extra termijn te worden 
gesteld. Daarnaast hebben wij het recht bij het niet nako-
men van een verplichting volgens lid 2 en 3 van deze § 8 
ons uit de overeenkomst terug te trekken en de waar op te 
eisen, indien het handhaven van het verdrag voor ons niet 
meer redelijk is.

(2) De besteller is verplicht de koopwaar met zorg te behan-
delen; hij is in het bijzonder verplicht deze op eigen kosten 
tegen brand-, water- en diefstalschade voldoende tegen 
nieuwwaarde te verzekeren. In zoverre onderhouden in-
spectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de besteller deze 
op eigen kosten tijdig uitvoeren. 
(3) Bij beslagleggingen of andere ingrepen door Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering een klacht derden moet 
de besteller ons onmiddellijk schriftelijk berichten, zodat 
wij volgens § 771 van het Duitse kunnen indienen. Indien 
de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke kosten van de klacht volgens § 771 van het 
Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te vergoe-
den, is de besteller aansprakelijk voor het door ons geleden 
verlies.
(4) De besteller heeft het recht de handelswaar volgens de 
normale gang van zaken door te verkopen; hij moet echter 
aan al onze vorderingen voldoen ter hoogte van het eindbe-
drag (inclusief BTW) van onze rekening, die voor hem door 
het doorverkopen jegens zijn afnemer of derde ontstaan, 
en wel onafhankelijk van het feit of de zaak zonder of na 
bewerking wordt doorverkocht. We aanvaarden de cessie. 
Voor het innen van deze vordering is de besteller ook na 
overdracht gemachtigd. Onze bevoegdheid zelf voor het 
innen van de vordering te zorgen blijft daarvan onaange-
tast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen 
zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen uit het in-
nen waarop beslag is gelegd nakomt, niet met de betaling 
achterraakt en in het bijzonder zolang geen aanvraag voor 
een faillissement-, vergelijk- of insolventieprocedure is in-
gediend of wordt behandeld. Als dat echter wel het geval is, 
dan kunnen wij verlangen dat de besteller de overgedragen 
vorderingen en de debiteur daarvan aan ons bekend maakt, 
alle voor het innen benodigde inlichtingen geeft, de daarbij 
behorende documenten overhandigt en de aan de debi-
teuren (derden) de overdracht bekend maakt.
(5) De verwerking of verandering van de koopwaar door de 
besteller wordt steeds voor ons uitgevoerd. Als de koop-
waar met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen 
wordt verwerkt, verkrijgen wij het medeeigendom van de 
nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de koopwaar 
(factuureindbedrag, inclusief BTW) tot de andere verwerkte 
voorwerpen ten tijde van de verwerking. Voor de door ver-
werking ontstane zaak geldt overigen hetzelfde als voor de 
onder voorbehoud geleverde koopwaar.
(6) Als de koopwaar met andere, niet aan ons toebehorende 
voorwerpen onscheidbaar vermengd wordt, verkrijgen wij 
het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding 
van de waarde van de koopwaar (factuureindbedrag, inclu-
sief BTW) tot de andere verwerkte voorwerpen ten tijde van 
de verwerking. Als de vermenging zodanig volgt dat de zaak 
van de besteller als hoofdzaak dient te worden beschouwd, 
dan geldt als overeengekomen dat de besteller aan ons een 
evenredig eigendom overdraagt. De besteller houdt het al-
dus ontstane alleeneigendom voor ons in bewaring.
(7) De besteller staat ook aan ons ter beveiliging van onze 
vorderingen op hem de vorderingen af die ontstaan door de 
verbinding van de koopwaar met een perceel grond tegeno-
ver een derde. We aanvaarden de cessie. 
(8) Wij verplichten ons de aan ons toekomende zekerheden 
op wens van de besteller in zoverre vrij te geven als de rea-
liseerbare waarde van onze zekerheden de veilig te stellen 
vorderingen met meer dan 10% overstijgt; de keuze van de 
vrij te geven zekerheden ligt bij ons. 
§ 9 Bevoegde rechtbank - plaats van uitvoering 
1) In zoverre de besteller koopman is, is de plaats van onze 
zetel de plaats van de bevoegde rechtbank; wij hebben 
echter het recht de besteller ook bij de rechtbank in zijn 
woonplaats aan te klagen. 
(2) Er geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland; de 
geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten. 
(3) In zoverre niets anders volgt uit de opdrachtbevestiging, 
is de zetel van onze onderneming de plaats van uitvoering
(4) Mochten aparte bepalingen van het verdrag met de 
klant met inbegrip van deze algemene verkoopsvoorwaar-
den geheel of gedeeltelijk niet van kracht zijn of worden, 
dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalin-
gen niet aangetast. De geheel of gedeeltelijk niet van kracht 
zijnde regeling moet worden vervangen door een regeling 
waarvan het economisch succes dat van de niet van kracht 
zijnde regeling zo veel mogelijk nakomt.


