
1.   De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en 
      overige werkzaamheden, inclusief adviesdiensten, tenzij ze met onze uitdrukkelijke toe-
      stemming zijn gewijzigd of uitgesloten. Algemene Voorwaarden van de besteller/koper 
      worden ook niet verplichtend als wij ons daartegen niet nogmaals uitdrukkelijk verzetten. 
 
2.   Doorslaggevend zijn de prijzen op de dag van levering. 
 
3.   Zendingen binnen de Bondsrepubliek Duitsland met een netto-goederenwaarde van minder 
      dan EUR 500,- worden af fabriek geleverd. Bij leveringen binnen de Bondsrepubliek Duits-
      land met een netto-goederenwaarde van meer dan EUR 500,- nemen wij de normale 
      vracht- of portokosten voor onze rekening. Bij leveringen met een netto-goederenwaarde 
      van meer dan EUR 1500,- binnen de EU nemen wij de normale vracht- of portokosten voor 
      onze rekening. Leveringen aan derde landen vinden plaats af fabriek. 
 
4.    Wij leveren conform de Incoterms®2010 (ICC). 
 
5.   De levering in dozen geschiedt franco emballage.De verpakking van pallets geschiedt 
      tegen berekening van de kostprijs. 
 
6.    Offerte en sluiten van de overeenkomst 
      Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Gesloten overeenkomsten of andere afspraken wor-
      den pas door onze schriftelijke bevestiging of door onze levering bindend. Voor zover ver-
      koopmedewerkers of handelsvertegenwoordigers mondelinge nevenafspraken maken of 
      toezeggingen doen die verder gaan dan onze offerte, behoeven deze steeds om geldig te 
      zijn onze schriftelijke bevestiging. 
      De tot de offerte behorende documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en 
      maatgegevens, is, tenzij anders overeengekomen, slechts bij benadering doorslaggevend. 
 
7.   Leveringsvoorwaarden en tekortkomingen in de nakoming 
      Het verstrijken van bepaalde leveringstermijnen en data vrijwaart de besteller die de 
      overeenkomst wil opzeggen of schadevergoeding wegens niet-nakoming wil verlangen er 
      niet van om een redelijke extra termijn te stellen om aan de prestatie te voldoen en te ver-
      klaren dat hij de prestatie na afloop van die termijn zal weigeren. 
      Dat geldt niet indien wij een termijn of een datum voor de prestatie uitdrukkelijk en schrif-
      telijk als bindend hebben genoemd. 
      Deelleveringen zijn in redelijke omvang toegestaan. Leveringstermijnen worden in rede
      lijkemate verlengd - ook binnen een vertragingsperiode - bij het zich voordoen van over-
      macht en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen 
      waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, voor zover dergelijke belemmeringen een aanzien-
      lijke invloed hebben op de levering van het gekochte. 
      Voor vertraging en het uitblijven (de onmogelijkheid) van de levering zijn wij niet verant--
      woordelijk zolang ons, onze hulppersonen en voorleveranciers niets valt te verwijten.Voor 
      door de schuld van onze voorleveranciers vertraagde of achterwege gebleven (de onmoge-
      lijkheid van) leveringen hoeven wij niet in te staan. Dit laat het recht van de besteller op 
      annulering na het vruchteloos verlopen van een ons gestelde extra termijn onverlet. 
 
8.   Verzending en risico-overgang 
      De wijze en middelen van verzending zijn, tenzij anders overeengekomen, naar onze 
      keuze.Op verzoek van de besteller worden de goederen verzekerd. Met de verzending gaat 
      het risico over op de besteller.  
      Wordt de verzending op verzoek of door de schuld van de besteller vertraagd, dan worden 
      de goederen op kosten en voor risico van de besteller opgeslagen. In dat geval staat de 
      melding van het gereed staan voor verzending gelijk aan de verzending. 
 
9.   De verzending gebeurt af fabriek voor risico van de ontvanger. Over transportschade dient 
      bij ontvangst te worden gereclameerd. 
 
10.  Prijzen en betaling 
      De betaling dient, voor zover er niet iets anders is overeengekomen, binnen 30 dagen vanaf 
      datum factuur op zodanige wijze te geschieden dat wij uiterlijk op de vervaldatum kunnen 
      beschikken over het voor het voldoen van de factuur overeengekomen bedrag. Uitsluitend 
      indien dat specifiek is overeengekomen, worden wissels als betaling geaccepteerd die dis-
      conteerbaar zijn of waarvoor correct zegelrecht is betaald. 
      Crediteringen inzake wissels of cheques geschieden onder voorbehoud van de ontvangst 
      met aftrek van de kosten en valutering op de dag waarop wij over de tegenwaarde kun-
      nenbeschikken. 
      De prijzen zijn steeds exclusief BTW (MwSt.) ter hoogte van het op dat moment geldende 
      wettelijke percentage 
 
11.  Bij vertraagde betalingen wordt, zonder dat daarvoor een specifieke aanmaning nodig is, 
      een vertragingsrente van 4% boven het REPO tarief van de Europese Centrale Bank bere-
      kend. Bij betaling binnen 8 dagen verlenen wij 3% korting voor contant, bij betaling binnen 
      14 dagen 2% korting voor contant 
 
12.  Eigendomsvoorbehoud 
      Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot aan de volledige betaling van de 
      koopprijs voor. 
      Bij goederen die de besteller in het kader van zijn zakelijke activiteiten betrekt, behouden 
      wij ons het eigendom voor tot alle vorderingen op de besteller uit de zakelijke relatie zijn 
      voldaan. Dit geldt ook in het geval dat er afzonderlijke of dat alle vorderingen in een lo-
      pende rekening zijn opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend. 
      Bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen, met name bij betalingsachterstand, 
      zijn wij na aanmaning gerechtigd tot het terugnemen van de goederen en is de besteller 
      verplicht om deze terug te geven. 
      Bij de terugneming en bij een beslag door ons is, tenzij de wet op aanbetalingen vantoe-
      passing is, alleen sprake van een ontbinding van de overeenkomst als wij dit uitdrukkelijk 
      schriftelijk verklaren. 
      Bij beslagen of andere ingrepen door derden dient de besteller ons onder toezending van 
      een beslagexploot alsmede een plechtige verklaring inzake de identiteit van de onder het 
      beslag vallende voorwerpen schriftelijk te informeren. De besteller is gerechtigd om de 
      goederen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen en hij draagt 
      reeds nu de vordering op grond van het doorverkopen inclusief alle nevenvorderingen die 

      voor hem uit het doorverkopen op zijn afnemers of derden ontstaan, aan ons over. Tot het 
      innen van de vorderingen is de besteller ook na de overdracht gemachtigd. 
      Dit laat onze bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren onverlet, wij verplichten ons 
      echter om de vorderingen niet te incasseren zolang de koper normaal aan zijn betalings-
      verplichtingen voldoet. 
      Wij kunnen eisen dat de besteller de verpande vorderingen en de bijbehorende debiteuren 
      bekendmaakt en alle voor de incasso benodigde gegevens verstrekt, de bijbehorende docu-
      mentatie overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de verpanding. 
      Wij verplichten ons om de ons toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven als hun 
      waarde de te dekken vorderingen, voor zover deze nog niet zijn voldaan, meer dan 20% te 
      boven gaat. 
 
13.  Gebreken en recht op reclamatie 
      Onaanzienlijke gebreken geven de besteller geen recht op weigering van de aanname van 
      de goederen, noch zijn zij aanleiding voor enig recht op reclamatie.Voor gebreken zijn wij 
      als volgt aansprakelijk: 
(1)  Naar onze keuze dienen zodanige geleverde voorwerpen kosteloos achteraf te worden 
      gerepareerd of opnieuw te worden geleverd welke binnen de verjaringstermijn een gebrek 
      vertonen, voor zover de oorzaak ervan reeds bij de risico-overgang aanwezig was. 
(2)  Aanspraken met betrekking tot gebreken verjaren na 12 maanden. Dat geldt niet voor 
      zoverde wet conform art. 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), art. 479 
      lid1 (recht op verhaal) en art. 634a lid 1 nr. 2 (constructiefouten) van het (Duits) Burgerlijk 
      Wetboek (BGB) langere termijnen voorschrijft en in gevallen van (dodelijk) letsel of schade 
      aan de gezondheid, bij een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en 
      bij het te kwader trouw verzwijgen van een gebrek. Dit laat de wettelijke regelingen inza-
      kestoornis in het verloop, stoornis en opnieuw beginnen van termijnen onverlet. 
(3)  Na een tijdige reclamatie dient ons eerst een gelegenheid te worden geboden tot nakoming 
      achteraf binnen een redelijke termijn. Mislukt de nakoming achteraf, kan de besteller - on-
      verminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding conform punt 15) - de overeen-
      komst ontbinden of de vergoeding verminderen. 
(4)  Van rechten op reclamatie is geen sprake bij slechts onaanzienlijke afwijkingen van de 
      eventueel overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onaanzienlijke verslechtering van de 
      bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade waarvan sprake is na de risico-overgang 
      ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte brand-
      stoffen en/of koel /smeermiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, een ongeschikte 
      bouwondergrond of op grond van bijzondere van buiten komende onheilen die conform de 
      overeenkomst niet als voorwaarden zijn gesteld en bij niet reproduceerbare softwarefou-
      ten. Als door de besteller of door derden onoordeelkundige veranderingen of reparatie-
      werkzaam-heden worden uitgevoerd, dan is er voor deze en de daardoor ontstane gevolgen 
      eveneens geen sprake van recht op reclamatie. 
(5)  Verhaalsrechten van de besteller op ons conform art. 478 BGB (verhaal van de onderne-
      mer) bestaan slechts voor zover de besteller met zijn afnemers geen de wettelijke rechten 
      op reclame te boven gaande afspraken heeft gemaakt 
(6)  Voor aanspraken op schadevergoeding van de besteller geldt voor het overige punt 15). 
      Verdergaande of andere dan in deze paragraaf geregelde aanspraken van de besteller op 
      ons en onze hulppersonen wegens een gebrek zijn uitgesloten. 
 
14.  Afwijkingen van de afbeeldingen van de catalogus behouden wij ons in de zin van de 
      verdere ontwikkeling van onze producten voor. 
 
15.  Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst 
(1)  Voor zover de levering onmogelijk is, is de besteller gerechtigd om schadevergoeding te 
      eisen, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor de onmogelijkheid. De aanspraak op scha-
      devergoeding van de besteller beperkt zich echter tot 10% van de waarde van dat deelvan 
      de levering dat wegens de onmogelijkheid niet in ter zake dienend bedrijf kan worden ge-
      steld. Deze beperking geldt niet voor zover er sprake is van verplichte aansprakelijkheid in 
      gevallen van opzet en grove nalatigheid of vanwege (dodelijk) letsel of schade aan de ge-
      zondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller is daarmee niet 
      verbonden. Dit laat het recht van de besteller op ontbinding van de overeenkomst onverlet. 
(2)  Voor zover onvoorziene gebeurtenissen als mobilisatie, oorlog, oproer of gebeurtenissen als 
      staking en uitsluiting de bedrijfseconomische betekenis of de inhoud van de levering aan-
      zienlijk veranderen of van grote invloed zijn op ons bedrijf, wordt de overeenkomst met 
      inachtneming van de goede trouw, redelijkerwijs aangepast. Voor zover dit bedrijfsecono-
      misch niet verantwoord is, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
 
16.  Overige aanspraken op schadevergoeding 
(1)  Aanspraken op vergoeding van schade en kosten van de besteller (hierna te noemen: scha-
      devergoedingsaanspraken), om het even om welke rechtsgrond, met name wegens inbreuk 
      op verplichtingen op grond van de schuldovereenkomst en uit onrechtmatige daad, zijn 
      uitgesloten. 
(2)   Dit geldt niet voor zover er sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld vol-
      gens de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, 
      wegens (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid, wegens inbreuk op belangrijke con-
      tractuele verplichtingen. De schadevergoedingsaanspraak wegens inbreuk op belangrijke-
      contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische te voorziene schade, 
      voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens 
      (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nade-
      levan de besteller is met de bovengenoemde regelingen niet verbonden. 
(3)  Voor zover de besteller conform dit punt 15) recht heeft op schadevergoedingsaanspraken, 
      verjaren deze na afloop van de voor schadevergoedingsaanspraken geldende verjarings-
      ter-mijn conform punt 14) 
(4)  Bij schadevergoedingsaanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid gelden 
      dewettelijke verjaringsvoorschriften. 
 
17.  Plaats van nakoming, forumkeuze, toepasselijk recht 
      Plaats van nakoming en uitsluitende plaats van de bevoegde rechter voor leveringen en be-
      talingen (inclusief rechtsvorderingen met betrekking tot cheques en wissels) alsmede al-
      leoverige geschillen die tussen partijen ontstaan, is, voor zover de koper ondernemer, pu-
      bliekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, Dornstetten (BRD).De be-
      trekkingen tussen de contractpartijen worden uitsluitend geregeld volgens het recht van de 
      Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de uniforme koopwetten van het Haags koop-
      rechtverdrag. 
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