Algemene
Voorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden Schleifenbauer Products B.V.
1. ALGEMEEN
standigheden waarop zij niet of in onvoldoende mate invloed
aanvaard als juist en onbetwist. Betwisting schort in geen ge1.1.	Verkoper is, in alle overeenkomsten waarop deze algemene
op kan uitoefenen, is zij gerechtigd de reparatie, aanpassing
val de betalingsverplichting van de koper binnen de gestelde
voorwaarden van toepassing zijn, de besloten vennootschap
of vervanging op te schorten tot zij hiertoe wel in staat is.
termijn op.
met beperkte aansprakelijkheid Schleifenbauer Products B.V. 4.8. 	Alle kosten van incasso, zowel gerechtelijke als buitengerech- 6.7. 	Elke aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade (waar1.2.	Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden en in onder
onder dataverlies), alsmede schade veroorzaakt door (gratis)
telijke komen voor rekening van koper. Deze kosten zijn ver1.1 genoemde overeenkomsten gesproken wordt over koper,
meegeleverde (software)tools, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
schuldigd zodra verkoper de vordering ter incasso uithanden
wordt tevens hieronder begrepen de wederverkoper(reseller).
6.8. 	De aansprakelijkheid van verkoper is immer gemaximeerd
geeft. De kosten van incasso belopen minimaal 15% van het
2. TOEPASSELIJKHEID
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aante vorderen bedrag, met een minimum van € 150,-. Verkoper is
2.1.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
sprakelijkheidsverzekeraar van verkoper wordt uitgekeerd.
immer gerechtigd koper te verzoeken voldoende zekerheden
overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen
6.9.	Verkoper is niet aansprakelijk voor verwonding, schade of
te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen
verkoper en koper.
verlies, tengevolge van het gebruik van, of het niet of niet
dan wel een voorschot te vragen en de levering, dan wel
2.2.	Waar een verschil van uitleg kan ontstaan in de tekst van
juist functioneren van de geleverde zaken.
verdere levering op te schorten, totdat voornoemde zekerheid
vertalingen van deze algemene voorwaarden prevaleert altijd
6.10.	Elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door handeis gesteld, dan wel het voorschot is betaald. Koper is niet
deze Nederlandse tekst.
len of nalaten van koper of derden wordt uitdrukkelijk uitgegerechtigd tot enige schadevergoeding indien als voormeld
2.3.	Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend
sloten. Elke garantie vervalt als koper of derden eigenmachtig
wordt opgeschort.
van toepassing indien en voorzover zij schriftelijk zijn
reparaties of aanpassingen verricht aan de geleverde zaken.
4.9. 	Verkoper is gerechtigd alle leveringen op te schorten indien
overeengekomen.
6.11.	Elke aansprakelijkheid samenhangend met enige strijd met
opdrachtgever in gebreke is zijn betalingsverplichtingen te
2.4.	Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden
lokale wetgeving, van geleverde zaken, van deze algemene
voldoen.
gewijzigd, is de gewijzigde versie van toepassing op elke
leveringsvoorwaarden en overeenkomsten als genoemd
4.10. Zolang de volledige koopprijs, (eventuele) renten en kosten
na inwerkingtreding tussen verkoper en koper tot stand
onder 1.1 en/of van enige met deze algemene leveringsvoorniet volledig zijn voldaan blijft de eigendom van de geleverde
waarden samenhangende verplichting berust geheel bij koper.
gekomen (deel- en of vervolg-) overeenkomst.
zaken bij verkoper. Verkoper is gerechtigd tot inschrijving of
Koper vrijwaart verkoper van elke aansprakelijkheid terzake.
2.5.	Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig
registratie van genoemd eigendomsvoorbehoud en is gerech6.12.	Elke andere garantie, dan die hierboven uitdrukkelijk wordt
is of vernietigd wordt, dan wordt het betreffende onderwerp
tigd alle wettelijke maatregelen te treffen teneinde zichzelf
gegeven, wordt uitgesloten, in het bijzonder voor schade
geacht te zijn geregeld naar geldend recht of, bij gebreke
zekerheid te verschaffen.
ingevolge normale slijtage, niet of onjuist uitgevoerd ondervan dwingend recht, in redelijkheid aansluitend op deze
4.11.	Koper zal indien nodig alle medewerking aan verkoper verlehoud, het anders gebruiken of onderhouden dan omschreven
algemene voorwaarden. In voorkomende situatie blijven
nen teneinde haar rechten uit het eigendomsvoorbehoud te
in bijbehorende handleiding, installatie- en veiligheidsvooralle overige bepalingen van overeenkomstige toepassing.
waarborgen of teneinde zich hiertoe zekerheid te verschaffen.
schriften en alle andere oorzaken die buiten de invloedssfeer
3.	TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
5. 	LEVERING EN TRANSPORT
van verkoper liggen.
3.1.	Alle offertes/aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en
5.1. 	Verkoper zal zich inspannen te leveren op de datum zoals bij
verplichten verkoper niet een opdracht te aanvaarden.
de opdrachtbevestiging is afgegeven. Een vertraging in de op- 6.13.	Koper, optredend als wederverkoper, zal nooit meer aansprakelijkheid accepteren dan door verkoper in deze algemene
3.2.	Opdrachten of wijzigingen hierop zullen verkoper slechts
levering zal koper geen recht geven de opdracht in te trekken.
voorwaarden wordt aanvaard.
binden indien koper een schriftelijke of mondelinge order
Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade op welke
6.14. K
 oper vrijwaart verkoper terzake van elke aansprakelijkheid
heeft geplaatst en verkoper deze order uitdrukkelijk schriftelijk
wijze dan ook geleden ingevolge een vertraagde oplevering.
jegens derden.
of mondeling heeft aanvaard.
5.2. 	Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het
7. KLACHTEN
3.3.	Als verkoper op enig moment niet in staat is tijdig of volledig
moment van het op transport zetten van de verkochte zaken
7.1. 	Koper zal de geleverde zaken direct bij aankomst inspecteren
te leveren ingevolge omstandigheden waarop zij niet of in
door verkoper.
en zal verkoper binnen 30 dagen na levering schriftelijk
onvoldoende mate invloed op kan uitoefenen, is zij gerech5.3. 	Alle kosten van transport komen voor rekening van koper.
berichten indien de zaken niet zijn geleverd overeenkomstig
tigd levering op te schorten totdat zij wel tot de bedongen
Mocht verkoper op enig moment voor deze kosten worden
de opdrachtbevestiging. Ingeval koper niet binnen 30 dagen
levering in staat is.
aangeslagen, dan is verkoper gerechtigd deze volledig,
4. 	PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
heeft gereclameerd, wordt de levering geacht volledig en
eventueel vermeerderd met administratiekosten, aan koper
4.1.	Prijzen worden afgegeven in Euro, exclusief BTW en of
correct te hebben plaatsgevonden en vervalt elk recht van
door te belasten.
andere heffingen en exclusief transport- en of bezorgkosten.
koper terzake, uitgezonderd het recht op reguliere garantie.
5.4. 	Vanaf het moment van op transport zetten van de verkochte
Artikelen worden AF FABRIEK geleverd.
8. BEËINDIGING
zaken door verkoper zijn alle risico’s, waaronder begrepen
4.2.	Verkoper is te allen tijde gerechtigd haar verkoopprijzen te
8.1. 	Verkoper en koper, tevens zijnde wederverkoper, hebben te
beschadiging, vertraging en vermissing volledig voor koper,
wijzigen. Zaken die al besteld zijn en een leverdatum hebben
allen tijde het recht om een afname- c.q. stukprijsovereenook als het transport geregeld is door verkoper en of verkoper
binnen 30 dagen na prijswijziging, zullen worden geleverd
komst voor onbepaalde duur op te zeggen.
voor de kosten van transport wordt aangeslagen.
5.5. 	Koper is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzetegen de prijs die gold op het moment van aanvaarding van
8.2. 	Opzegging zal geen gevolg hebben voor geplaatste orders
keringen tegen voornoemde en andere risico’s vanaf het
de opdracht door verkoper.
betreffende zaken die een leverdatum hebben binnen 30
moment van overgang van risico naar koper. Eventuele claims
4.3.	Verkoper is gerechtigd elke zes maanden tussen verkoper en
dagen na de beëindigingsdatum.
betreffende voornoemde risico’s op de transporteur dienen
koper geldende stuksprijzen aan te passen op basis van de
8.3. 	Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Verkoper is na
rechtstreeks aan de vervoerder of expediteur gericht te worden.
werkelijke afname van koper en in overeenstemming
beëindiging gerechtigd met terugwerkende kracht de tussen
6. GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
te brengen met de stuksprijzen die zouden gelden bij een
verkoper en koper geldende stukprijzen aan te passen op
6.1. 	Verkoper garandeert dat de geleverde zaken vrij zijn van
lagere of hogere afname.
basis van de werkelijke afname van koper en in overeenmateriaal- en of fabricagefouten.
4.4.	Betaling dient plaats te vinden voorafgaande aan, of bij
stemming te brengen met de stukprijzen die zouden gelden
6.2. 	De werking van de geleverde zaken wordt uitsluitend
levering. Ingeval tussen partijen is overeengekomen dat op
bij een lagere of hogere afname.
gegarandeerd, voorzover koper en eindgebruiker de zaken
factuur betaald mag worden, geldt de betalingstermijn zoals
8.4. 	Koper is gehouden de eindafrekening op basis van bovengebruikt overeenkomstig de bijbehorende handleiding,
is vastgelegd in de betreffende overeenkomst. Indien geen
bedoelde prijsaanpassing volledig te voldoen.
installatie- en veiligheidsvoorschriften.
termijn is vastgelegd geldt een maximale termijn van
9. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
6.3. 	De garantie wordt gegeven voor een periode van 24 maanden 9.1. 	Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met
30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur.
voor mechanische en elektronische onderdelen, tenzij schrifteKoper doet uitdrukkelijk afstand van het recht zich op
betrekking tot de geleverde zaken berusten uitsluitend en
lijk anders wordt overeengekomen. De garantieperiode vangt
verrekening te beroepen of beslag onder zichzelf te leggen.
blijven uitsluitend berusten bij verkoper.
aan op het moment dat de verkochte zaken geleverd zijn.
4.5.	Indien koper het bedrag van de factuur niet binnen de
9.2. 	Koper en verkoper zijn gehouden tot strikte geheimhouding
gestelde termijn voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe 6.4. 	Eventuele gebreken moeten door koper per omgaande schrifomtrent alle informatie, betreffende de tussen hen
telijk gemeld en gespecificeerd worden. De garantie beperkt
nadere ingebrekestelling is vereist, in welk geval koper een
bestaande overeenkomsten.
zich, ter vrije beoordeling van verkoper, tot reparatie, aanpasrente verschuldigd is van 3% boven de in Nederland geldende
10. 	TOEPASSELIJK RECHT
sing of vervanging van de defecte onderdelen of de geleverde
wettelijke rente voor handelstransacties.
10.1. 	Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is
zaak. Kosten van transport komen voor rekening van koper.
4.6.	Ingeval van gezamenlijke opdracht zijn kopers hoofdelijk voor
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
6.5. 	Vervangende zaken worden aan koper gefactureerd, doch
de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk.
10.2.	Geschillen betreffende overeenkomsten tussen verkoper
worden bij ontvangst van de vervangen defecte zaken binnen
4.7. 	Indien koper het bedrag van de factuur betwist, dient hij
en koper zullen worden beslecht door de bevoegde
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de garantietermijn
zijn bezwaren binnen dertig dagen na dagtekening
van de
Nederlandse rechter in het arrondissement waarin verkoper
factuur aan verkoper kenbaar te maken middels aangetekend 6.6. 	Als verkoper op enig moment niet in staat is tijdig of volledig
haar bedrijf heeft gevestigd, maar niet dan nadat partijen
te repareren, aanpassen of vervangen, tengevolge van omschrijven, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt te zijn
hebben gepoogd de geschillen in den minne te schikken.
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