
ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  VERKOOP 
Alle offertes gelden alleen voor een onmiddellijk besluit. De onderstaande algemene verkoopvoor- 
waarden gelden voor deze overeenkomst en ook voor alle toekomstige contractsituaties, zelfs wanneer 
later niet opnieuw wordt verwezen naar onze voorwaarden; zij gelden met uitsluiting van evt. bestaande 
algemene contractvoorwaarden van de koper, ook wanneer wij deze niet uitdrukkelijk hebben 
tegengesproken. Voor afspraken die onze vertegenwoordigers buiten deze verkoopvoorwaarden maken, 
kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Verkopen en speciale afspraken die 
onze vertegenwoordigers hebben gesloten/gemaakt, moeten door ons uitdrukkelijk zijn bevestigd. 

2.  PRIJZEN 
De afgesproken prijzen zijn berekend op basis van onze huidige kosten. Indien zich vóór de dag van af-
roep of levering onvoorziene kostenverhogingen voordoen, dan behouden wij ons uitdrukkelijk voor onze 
verkoopprijzen ook voor deze transactie dienovereenkomstig aan te passen. De prijzen gelden, indien 
niets anders overeengekomen, af onze fabriek, verpakking niet inbegrepen. Indien FRANCO-prijzen zijn 
afgesproken, leveren wij de goederen ongefrankeerd af station. De vergoeding van de werkelijk 
ontstane gewone vracht wordt in de factuur opgenomen. Zendingen met een netto goederenwaarde 
boven € 800,- leveren wij binnen Benelux vrij huis. Bij de prijzen moet nog de wettelijke BTW worden 
opgeteld.

3.  VERPAKKING 
Papier- en kartonverpakking worden niet teruggenomen. Bij zendingen met een netto goederenwaarde 
boven € 800,- berekenen wij geen verpakking. Wij leveren altijd alleen in standaard verpakkingen. Als 
kleinere aantallen worden besteld, ronden wij deze dienovereenkomstig naar boven af. 

4. LEVERTIJD
1) Door ons aangegeven levertijden gelden altijd alleen bij benadering. 

2) De levertermijn wordt passend verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name 
staking en uitsluiting, alsmede wanneer zich onvoorziene belemmeringen voordoen waarvoor wij niet 
verantwoordelijk zijn, voor zover dergelijke belemmeringen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op 
de voltooiing of levering van het voorwerp van levering. Dit geldt ook, indien deze omstandigheden bij 
onze onderleveranciers voorkomen. Voor de hiervoor genoemde omstandigheden zijn wij ook dan niet 
aansprakelijk, als deze tijdens een reeds bestaande achterstand ontstaan. Begin en einde van dergelijke 
belemmeringen zullen wij in belangrijke gevallen zo snel mogelijk mededelen aan de besteller. 

3) Is er sprake van een achterstand zoals bedoeld in deze leveringsvoorwaarden en verleent de besteller 
ons in geval van een achterstand een passende uiterste termijn met de uitdrukkelijke verklaring, dat 
hij na het verstrijken van deze termijn de acceptatie van de levering zal weigeren, en wordt de uiterste 
termijn niet nageleefd, dan heeft de besteller het recht zich terug te trekken uit het contract. Uitgesloten 
zijn – voor zover wettelijk toegestaan – alle andere verdergaande aanspraken van de besteller, met 
name op koopvernietiging, opzegging of vermindering alsmede op vergoeding van enigerlei schade, en 
wel ook van dergelijke schade die niet bij het voorwerp van levering zelf is ontstaan. 

4) Bij onvoorziene gebeurtenissen zoals bedoeld in cijfer 4.2 van de leveringsvoorwaarden, voor zover 
zij het economische belang of de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen of een aanzienlijke 
uitwerking hebben op ons bedrijf, en bij een zich achteraf manifesterende onmogelijkheid van uitvoering, 
wordt het contract naar redelijkheid aangepast. Voor zover dit economisch niet te verdedigen is, hebben 
wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken. De besteller kan vanwege een 
dergelijke terugtrekking geen aanspraak maken op schadevergoeding. 

5) Voor het naleven van de levertermijn is het noodzakelijk dat de besteller heeft voldaan aan zijn 
contractuele plicht. 

5. VERZENDING 
Levering geschiedt in elk geval op rekening en risico van de ontvanger. Elke verzending geschiedt naar 
beste weten, echter zonder aansprakelijkheid voor het goedkoopste en snelste vervoer. 

6. KREDIETWAARDIGHEID 
Het aangaan van de zakelijke verbintenis en levering op krediet maken wij afhankelijk van het feit of 
wij voldoende zijn ingelicht. Binding is ook dan voor ons uitgesloten, wanneer de opdracht reeds vóór 
ontvangst van de inlichtingen moet zijn bevestigd. 

7. BETALING 
Onze facturen dienen, indien niets anders schriftelijk is overeengekomen, vanaf factuurdatum binnen 
14 dagen contant met 3% korting of binnen 30 dagen contant netto te worden betaald. Bij te late 
betaling behouden wij ons voor rente wegens te late betaling ter hoogte van de gebruikelijke rente van 
particuliere banken te berekenen. Bij onvoldoende inlichtingen of vermogensverslechtering hebben wij 
het recht om onmiddellijke betaling te eisen van het openstaande saldo, waarbij ons het recht om ons 
terug te trekken uit lopende contracten voorbehouden blijft. Als een te betalen factuurbedrag ondanks 
tweemalige aanmaning niet wordt betaald, dan dienen ook alle overige nog openstaande factuurbedra-
gen onmiddellijk te worden betaald, en wij behouden ons het recht voor om onmiddellijke betaling in 
contanten hiervan te eisen, ook als de overeengekomen betalingstermijn nog niet is verstreken. 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Wij behouden ons het eigendom aan het voorwerp van levering voor tot alle vorderingen t.o.v. de be- 
steller uit de zakelijke verbintenis inclusief de vorderingen die in de toekomst ontstaan, ook uit gelijktijdig 
of later afgesloten contracten zijn betaald. Dit geldt ook wanneer afzonderlijke of alle vorderingen in 
een lopende rekening werden opgenomen en het saldo getrokken en erkend is. Als de besteller in strijd 
met het contract handelt, met name als hij betaling verzuimt, hebben wij het recht om het voorwerp van 
levering na aanmaning terug te nemen en is de besteller verplicht dit terug te geven. Bij de terugname 
van alsmede bij de beslaglegging op het voorwerp door ons is, voor zover de wet op de afbetaling 
niet van toepassing is, alleen sprake van een terugtrekking uit het contract, wanneer wij dit uitdrukkelijk 
schriftelijk verklaren. Bij beslagleggingen of overige ingrepen van derden dient de besteller ons onmid-
dellijk schriftelijk hiervan in kennis te stellen. De besteller heeft het recht om het voorwerp van levering 
in de gewone gang van zaken door te verkopen. Hij draagt echter nu al alle vorderingen aan ons over 
die voor hem uit de doorverkoop t.o.v. afnemers of t.o.v. derden ontstaan, en het maakt daarbij niet uit 
of de voorbehoudsgoederen zonder of na verwerking worden doorverkocht. 

Ook na de overdracht is de besteller gemachtigd deze vorderingen te innen. Onze bevoegdheid om de  
vorderingen zelf te innen, blijft hierdoor onverminderd van kracht; echter wij verplichten ons om de 
vorderingen niet te innen zolang de besteller correct aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Wij kunnen 
eisen dat de besteller aan ons de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars noemt, alle voor het 
innen noodzakelijke informatie geeft, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars op 
de hoogte stelt van de overdracht. Als het voorwerp van levering samen met andere goederen die niet 
ons eigendom zijn, wordt doorverkocht, dan geldt de vordering van de besteller t.o.v. de afnemer ter 
hoogte van de tussen ons en de besteller overeengekomen leverprijs als overgedragen. 

De verwerking of omvorming van voorbehoudsgoederen wordt door de besteller altijd voor ons verricht.  
Als de voorbehoudsgoederen met andere voorwerpen die niet ons eigendom zijn, worden verwerkt,  
dan verkrijgen wij het mede-eigendom aan de nieuwe goederen in de verhouding van de waarde van  
de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor 
de goederen die ontstaan door verwerking, geldt voor het overige hetzelfde als voor de voorbehouds-
goederen. Wij verplichten ons om de zekerheden waarop wij recht hebben, in zoverre vrij te geven als 
hun waarde meer dan 20% hoger ligt dan de te verzekeren vorderingen, voor zover deze nog niet zijn 
betaald. 

9. GARANTIE 
1) Reclamaties van direct herkenbare gebreken, met name van de volledigheid van de levering, kunnen 
alleen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen in aanmerking worden genomen. 

2) Bij ontvangst in beschadigde toestand moet voor het behoud van het recht op verlening van 
schadevergoeding t.o.v. expediteur, post of pakketdienst een vaststelling van de feiten door de 
expediteur resp. post of pakketdienst worden gevraagd. 

3) Voor gebreken van de levering, waartoe ook het ontbreken van uitdrukkelijk toegezegde eigen- 
schappen behoort, zijn wij onder uitsluiting van verdere aanspraken aansprakelijk door al die delen 
gratis naar eigen goeddunken te repareren of nieuw te leveren, waarvan binnen 6 maanden sedert 
inbedrijfstelling tengevolge van een vóór de risico-overdracht liggende omstandigheid blijkt dat deze 
onbruikbaar of in hun bruikbaarheid aanzienlijk belemmerd zijn. Het vaststellen van dergelijke gebreken 
dient ons onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld. Vervangen delen worden ons eigendom. 

4) De besteller heeft recht op terugtrekking uit het contract, wanneer wij een aan ons gestelde redelijke 
uiterste termijn voor de reparatie of vervangende levering m.b.t. een gebrek waarvoor wij aansprakelijk 
zijn zoals bedoeld in de leveringsvoorwaarden, door onze schuld zonder resultaat laten verstrijken. 
De besteller heeft tevens recht op terugtrekking uit het contract bij onmogelijkheid of onvermogen van 
reparatie of vervangende levering door ons. 

5) Uitgesloten zijn, voor zover wettelijk toegestaan, alle andere verdergaande aanspraken van de be-
steller, met name op koopvernietiging, opzegging of vermindering alsmede op vergoeding van enigerlei 
schade, en wel ook van dergelijke schade die niet bij het voorwerp van levering zelf is ontstaan. 

10. GEBREKEN 
1) De kwaliteit van de goederen richt zich uitsluitend naar de overeengekomen technische leveringsvoor-
schriften. Als wij volgens tekeningen, specificaties, voorbeelden enz. van onze partner moeten leveren, 
neemt deze het risico van geschiktheid voor het geplande gebruiksdoel op zich. Beslissend voor de 
contractueel vastgelegde toestand van de goederen is het moment van risico-overdracht.

2) Voor gebreken die ontstaan door ongeschikt of onvakkundig gebruik, verkeerde montage of 
ingebruikname door de partner of derden, gebruikelijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, 
staan wij net zo min in als voor de gevolgen van onvakkundige en zonder onze toestemming uitgevoerde 
veranderingen of reparatiewerkzaamheden van de partner of derden. Hetzelfde geldt voor gebreken die 
de waarde of de deugdelijkheid van de goederen slechts in zeer beperkte mate verminderen.

3) De verjaring van de aanspraken wegens gebreken richt zich, voor zover niets anders is 
overeengekomen, naar de wet.

11. OVERIGE AANSPRAKEN, AANSPRAKELIJKHEID 
1) Voor zover hierna niets anders blijkt, zijn overige of verdergaande aanspraken van de partner 
tegenover ons uitgesloten. Dit geldt met name voor aanspraken op schadevergoeding wegens verzaking 
van plichten uit de verbintenis en uit een onrechtmatige daad. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade die niet is ontstaan aan de geleverde goederen zelf. Vooral kunnen wij niet 
aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of overige vermogensschade van de partner.

2) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet, bij grove nalatigheid van 
onze wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden alsmede bij opzettelijke verzaking van belangrijke 
plichten uit het contract. Bij opzettelijke verzaking van belangrijke plichten uit het contract kunnen 
wij – behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of 
leidinggevenden – alleen aansprakelijk worden gesteld voor de contracttypische, redelijkerwijs te 
voorziene schade. 

3) De aansprakelijkheidsbeperking geldt verder niet in gevallen waarin wij volgens de wet op de 
productaansprakelijkheid bij fouten van de geleverde goederen aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor persoonlijk letsel of materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen. Deze geldt ook niet bij 
schending van leven, lichaam of gezondheid en bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen, 
indien en in zoverre de toezegging juist tot doel had de partner te beschermen tegen schade die niet 
is ontstaan aan de geleverde goederen zelf.

4) Voor zoverre onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke 
aansprakelijkheid van onze functionarissen, werknemers, medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers 
en gedelegeerde personen.

5) De wettelijke regelingen m.b.t. de bewijslast blijven hierdoor onverminderd van kracht. 

12. TERUGGEVEN VAN GOEDEREN 
Goederen nemen wij alleen na voorafgaande afspraak terug. Bij teruggaven die niet plaatsvinden door 
onze schuld, behouden wij ons voor de kosten die voor ons zijn ontstaan, op de creditnota in mindering 
te brengen. 

13. MAATWERK 
Maatwerk naar boven of beneden tot 10% is toegestaan. 

14. PLAATS VAN LEVERING 
Plaats van levering voor alle verplichtingen uit de zakelijke verbintenis is Schramberg. 

15. BEVOEGDE RECHTBANK 
Amtsgericht [kantongerecht] Oberndorf/Neckar, Duitsland. 

16. AFSPRAKEN 
Afspraken die afwijken van het bovenstaande, zijn voor ons alleen bindend wanneer deze van beide 
kanten schriftelijk zijn bevestigd. 

Schramberg, 1 januari 2018, HECO-Schrauben GmbH & Co. KG




