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Algemene Handelsvoorwaarden van Höcker Polytechnik GmbH  
 
I. Overeenkomst en implementering van deze voorwaarden 
 
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van alle transacties tussen ons en andere 
ondernemingen, juridische publiekrechtelijke personen of publiekrechtelijke speciale fondsen in 
de zin van § 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel van kracht wanneer ze schriftelijk door ons erkend 
zijn. Aan mondelinge overeenkomsten zijn geen rechten te ontlenen. 
Inkoopvoorwaarden die onze voorwaarden tegenspreken dan wel ervan afwijken, wijzen wij 
uitdrukkelijk van de hand. 
 
Onze verkoopvoorwaarden gelden in geval van twijfel ook dan wanneer wij de levering aan de 
besteller zonder voorbehoud uitvoeren en ook wanneer de besteller heeft gewezen op zijn 
andersluidende algemene handelsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden.  
Voor zover wij in het volgende het begrip ‘besteller’ gebruiken, begrijpen wij hieronder de koper 
c.q. diegene voor wie, op wiens initiatief en op wiens kosten wij actief worden of iets uitvoeren.  
 
II. Offertes, prijzen en leveringsvoorbehoud 
 
1.  
Aan onze offertes inclusief de prijsoffertes achten wij ons in principe veertien dagen na uitgang 
bij ons gebonden voor zover uit onze offertes en/of kostenramingen niet anders blijkt.  
 
2.  
Onze offerteprijzen zijn nettoprijzen zonder korting voor contant. De prijzen zijn exclusief de 
wettelijke btw. Transport- en verpakkingskosten, transportverzekering en overeengekomen 
bijkomende prestaties worden apart berekend.  
 
3.  
Ligt tussen het afsluiten van de overeenkomst en de overeengekomen productie- of 
leveringstermijn een periode langer dan 2 maanden, dan zijn wij gerechtigd om verhogingen van 
de aan onze prijscalculatie ten grondslag liggende kosten, met name kosten uit stijgingen van 
de grondstofprijzen, energiekosten, lonen, salarissen, vrachten en belastingen aan de besteller 
door te berekenen. Deze worden onmiddellijk aan de besteller meegedeeld en op verzoek ook 
nader gespecificeerd.  
 
III. Catalogi 
 
In catalogi, folders en advertenties weergegeven afbeeldingen en afmetingen zijn niet bindend, 
tenzij zij in de overeenkomst uitdrukkelijk als inhoud en grondslag van die overeenkomst 
aangeduid werden.  
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IV. Omvang van de leveringen en prestaties 
 
1.  
Voor de omvang van onze leveringen en prestaties is uitsluitend onze schriftelijke 
orderbevestiging bepalend. Afwijkingen van het order dient de besteller onmiddellijk te 
protesteren.  
 
2.  
Buiten de wettelijke garantieregelingen om kan geen aanspraak worden gemaakt op terugname 
van bouwelementen en/of geleverde goederen. Indien wij bouwelementen terugnemen, zijn wij 
gerechtigd om 10 % vaste administratiekosten en de verwerkingskosten aan te rekenen. De 
transportkosten worden vergoed door de besteller. 
 
3.  
Het is de taak van de besteller om alle voor de inbouw van door ons geleverde installaties 
noodzakelijke vergunningen van alle bevoegde instanties op zijn kosten aan te vragen en de 
noodzakelijke vergunningen op zijn kosten geldig te houden.  
 
4.  
Wanneer wij in het buitenland leveren, dient de besteller eventuele invoerformaliteiten zelf af te 
wikkelen en alle invoerkosten zoals tol en belastingen alsmede overige kosten die aan de invoer 
verbonden zijn, zelf te dragen. Import- of deviezenrestricties van het buitenland tasten de 
geldigheid van onze overeenkomst met de besteller niet aan. Wanneer de besteller daarom niet 
kan afnemen of dit weigert, dient hij ons de complete daaruit voortkomende schade te 
vergoeden.  
 
V. Specificatie  
 
1.  
Voor onze offerte geeft de besteller een nauwkeurige specificatie van zijn aanvraag.  
Eigenschappen, met name maten, gewichten, gegevens omtrent gewenste vermogens alsmede 
alle andere kenmerken waaraan ons product moet voldoen, geeft de besteller aan ons door. 
Het is zaak van de besteller om zijn wensen zo op te geven dat het product geschikt is voor de 
door hem gewenste toepassing.  
 
2.  
Wij zijn in geen geval verplicht de gegevens van de besteller op uitvoerbaarheid, om het even in 
welk opzicht, te controleren.  
 
3. Wanneer het voorwerp van de overeenkomst niet wordt ingezet voor het doel dat uit de 
kenmerkende gegevens of de andere schriftelijke gegevens van de besteller bleek en wanneer 
wij de inzetbaarheid voor dit doel niet hebben bevestigd, zijn wij niet aansprakelijk, gelijk of het 
voorwerp voor het eigenlijke doel van de besteller geschikt is of niet.  
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4. Verlangt de besteller een bepaalde uitvoering van het voorwerp van de overeenkomst, dan is 
de besteller verplicht te garanderen dat door deze vorm van de door hem verlangde uitvoering 
geen rechten van derden worden geschonden. Tot een controle zijn wij niet verplicht. Worden 
rechten van derden door de productie van het voorwerp of door de volgens bestelgegevens 
contractueel voorziene ver- of bewerking van de goederen geschonden, dan vrijwaart de 
besteller ons van alle hieruit resulterende aanspraken van derden, om het even welke juridische 
grondslag deze hebben.  
 
VI. Levertijden en productietermijnen  
 
1.  
Op overeengekomen lever- c.q. productietijden, voor zover wij ook moeten monteren op een 
andere locatie dan onze vestiging, kan de besteller zich enkel beroepen wanneer deze 
schriftelijk zijn overeengekomen en door ons schriftelijk zijn bevestigd.  
 
2.  
Met ontvangst van onze orderbevestiging, doch niet voordat de besteller ons alle door hem te 
bezorgen documenten, inlichtingen, vergunningen en vrijgaven heeft overlegd, eventueel een 
aanbetaling kosteloos op onze rekening is voldaan en alle ambtelijke en technische kwesties 
zijn opgelost, begint de levertijd. 
Het aanvragen van alle vergunningen is zaak van de besteller.  
 
VII. Risico-overdracht, afname- en afhaaltermijn 
 
1.  
Het risico wordt op het tijdstip van de afgifte van de door ons te leveren of te vervaardigen zaak 
op ons bedrijfsterrein overgedragen aan de besteller of aan de door hem aangestelde 
expediteur. 
Hebben wij bij wijze van uitzondering het verzenden op ons genomen dan wordt het risico toch 
overgedragen aan de ontvanger bij afgifte op ons terrein aan de expediteur.  
Onafhankelijk van de afgifte wordt het risico overgedragen zodra de afhaaltermijn volgens 
navolgend cijfer 2 is verstreken.  
 
2.  
De besteller is verplicht de waar binnen een week na ontvangst van het gereedstellingsbericht 
(bericht dat de goederen afgehaald kunnen worden), uiterlijk echter binnen 12 werkdagen na 
versturen van het gereedstellingsbericht (bericht dat de goederen afgehaald kunnen worden) 
door ons, op ons terrein af te halen c.q. door een door hem aangestelde expediteur af te laten 
halen. Na verstrijken van de termijn zijn wij zonder verdere kennisgeving gerechtigd het 
voorwerp van de overeenkomst op kosten en voor risico van de besteller door een voor hem 
door ons op zijn rekening aangestelde expediteur naar hem te laten brengen.  
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3.  
De besteller keurt het eindproduct op ons terrein.Uiterlijk 5 werkdagen na afgifte conform 
voorstaand cijfer 1 dient de besteller eventuele gebreken schriftelijk gespecificeerd te 
reclameren. Verstrijkt de termijn zonder zulke reclamatie dan geldt het voorwerp als in alle 
punten contractueel en goedgekeurd, behoudens gebreken die bij redelijk optisch en technisch 
onderzoek niet herkenbaar waren. 
 
Wij kunnen, net als de besteller, een officiële goedkeuring verlangen. Hiertoe nodigen wij de 
besteller per e-mail, fax of aangetekend schrijven uit. Tussen uitnodiging en dag van de officiële 
goedkeuring ligt een termijn van ten minste één week waarbij de dag van de uitnodiging tot de 
goedkeuringstermijn niet is meegeteld. Indien de besteller op een door ons aldus bepaalde 
datum niet voor de officiële goedkeuring verschijnt, dan geldt de door ons geleverde prestatie 
als in alle punten contractueel, voor zover wij op dit gevolg voor het geval van niet-verschijnen 
hebben gewezen, en zijn wij gerechtigd het voorwerp van de overeenkomst op kosten van de 
besteller door een door ons op zijn rekening aangestelde expediteur naar hem te laten brengen 
c.q. geldt het door ons vervaardigde product als in alle punten contractueel.  
 
4.  
Wanneer wij de productie van een zaak of een installatie in de ruimte van de besteller hebben 
uitgevoerd, dan kunnen wij na gereedstelling en melding daarvan schriftelijk goedkeuring ervan 
verlangen waarvoor daarnaast de voornoemde bepalingen uit cijfer 3 gelden.  
 
5.  
Onafhankelijk van voornoemde bepalingen wordt het risico in elk geval met ingebruikneming van 
het door ons voor de besteller vervaardigde product door de besteller aan hem overgedragen. 
De ingebruikneming is het laatste tijdstip van de goedkeuring. Met ingebruikneming geldt het 
product als in alle punten goedgekeurd.  
 
6.  
Alle termijnen, met name voor garantie, beginnen met de op de dag van de goedkeuring 
volgende dag.  
 
VIII. Transportverzekering, transportschade 
 
1.  
Wij zijn gerechtigd maar niet verplicht op kosten van de besteller een transportverzekering voor 
eventuele door ons aan hem te leveren producten of voor hem naar zijn bouwproject door ons te 
leveren producten af te sluiten, voor zover de besteller ons niet nadrukkelijk heeft verklaard dat 
hij geen verzekering wenst. Als verzekeringsbedrag wordt uitgegaan van de waarde van de 
goederen.  
 
Aanspraken op vervanging van tijdens transport beschadigde of verloren voorwerpen moeten 
door de besteller onmiddellijk bij de leverancier (spoorwegen of expediteur) geclaimd worden, 
voor zover deze niet in geval van montages, die wij voor de besteller in zijn fabriek hebben 
uitgevoerd, door ons geclaimd moeten worden.  
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Transportschade moet de besteller direct na ingang van de zending in aanwezigheid van twee 
neutrale getuigen opnemen en schriftelijk melden bij de leverancier.  
Transportschade of verlies van leveringsvoorwerpen ontslaan de besteller niet van zijn 
betalingsverplichtingen tegenover ons.  
 
2.  
Voor onzerzijds eventueel noodzakelijke onderhandelingen met de transportverzekeraar dienen 
wij te beschikken over originele vrachtbrieven alsmede een bewijs van aansprakelijkheid en een 
reguleringsvolmacht.  
 
IX. Plaatsing, ingebruikneming en montage 
 
Wanneer wij een order voor het uitvoeren van montage ontvangen en accepteren, berekenen wij 
de montage in principe naar tijd volgens onze eigen uurtarieven. Overuren en werk op zon- en 
feestdagen worden apart en wel volgens de bij onze hoofdvestiging geldende tariefbepalingen 
vergoed. Reiskosten en voorrijkosten dienen naast de transportkosten volledig vergoed te 
worden.  
Overnachtingskosten, onkosten, verplaatsingsvergoeding en alle overige in verband met de 
montage staande kosten draagt de besteller.  
Tot onze montage behoren in principe geen metselaars-, timmermans-, dakdekkers- en 
elektricienswerkzaamheden noch persluchtwerkzaamheden of het beschikbaar stellen van 
steigers, hef- en kraanwagen.  
Steigers, hef- en kraanwagen stelt de besteller ons voor de montage beschikbaar en wel in 
voldoende veilige toestand en voor aanvang van de montage. Hij onderhoudt deze gedurende 
de complete montage voor ons op zijn kosten.  
 
2.  
Wij zijn gerechtigd om contractuele monteurs en onderaannemers in te zetten om montages uit 
te voeren. Wordt de montage om door ons niet te verantwoorden redenen onmogelijk of 
vertraagd, dan worden de montage- en reiskosten alsmede overige kosten in reële hoogte tegen 
dagtarief aangerekend.  
 
Verder behoeven alle afspraken omtrent montagetijden onze schriftelijke toestemming.  
Bij afgesproken montagetijden wordt ervan uitgegaan dat onze klant alle voor de montage 
noodzakelijke officiële vergunningen, eventuele inreis- en arbeidsrechtelijke vergunningen voor 
onze monteurs bij werkzaamheden in het buitenland heeft geregeld. Onze monteurs, los van de 
vraag of het om eigen personeel gaat of om door ons ingezette onderaannemers of contractuele 
monteurs, moeten op werkdagen minstens tien uur ononderbroken zonder storingen (en indien 
in meerdere ploegen gewerkt kan en mag worden in meerdere ploegen) hun werk en al het voor 
de montage noodzakelijke voorwerk kunnen verrichten. 
 
3.  
Eventuele  kosten die door arbeidsrechtelijke vergunningen voor ploegenarbeid en weekwerk 
alsook werk op zon- en feestdagen vereist zijn, zijn voor rekening van de klant.  
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4.  
Indien de ons verstrekte opdracht tevens de montage van door ons geproduceerde/geleverde 
machines/installaties omvat, dan gebeurt de ingebruikname na de montage.  
Ten doele van de ingebruikname stelt de besteller in overeenkomst met onze montageleiding 
vakkundig en door ons bevoegd personeel ter beschikking, te weten op zijn kosten.  
Na de eerste ingebruikname, waartoe wij mondeling of schriftelijk via onze montageleiding 
oproepen, bevestigt de besteller de eerste ingebruikname.  
Los hiervan ontstaat er een eerste ingebruikname als de besteller ook zonder daar door onze 
montageleiding toe opgeroepen te zijn, de installatie/machine voor de eerste keer gebruikt.  
 
X. Vertraging 
 
Loopt de levering of de productie van de goederen vertraging op door een omstandigheid die 
niet onder ons risico valt, met name door arbeidsconflicten bij ons of onze toeleveranciers of 
overmacht, en kunnen wij of onze toeleverancier daarom niet op tijd leveren, dan worden de 
lever-/productietermijnen verlengd voor de duur van de storing.  
Schadevergoedingen zijn in dat geval uitgesloten tenzij wij grof nalatig of opzettelijk hebben 
gehandeld.  
 
XI. Facturen en termijnen  
 
1.  
Facturen zijn invorderbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek. Voor betaling 
binnen 8 dagen na factuurdatum kosteloos op onze rekening verlenen wij 2 % korting. Korting bij 
contant wordt enkel verleend wanneer alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.  
Wij zijn gerechtigd ondanks andersluidende bepalingen van de besteller betalingen allereerst 
met diens vroegere schulden, en wel eerst met rente, dan met kosten en dan met de oudste 
schuld te verrekenen.  
 
2.  
Alle vorderingen tegenover de besteller zijn onmiddellijk opeisbaar wanneer niet wordt voldaan 
aan de betalingsvoorwaarden of wanneer ons feiten bekend worden die naar ons redelijke 
koopmansoordeel twijfel oproepen omtrent de kredietwaardigheid van de besteller. Wij zijn in 
dat geval ook gerechtigd, behoudens overige wettelijke rechten, nog openstaande leveringen 
enkel tegen zekerheden uit te voeren of na een billijke tweede termijn de overeenkomst te 
ontbinden of schadevergoeding wegens niet naleven te eisen. Wij zijn gerechtigd onze 
vorderingen te verrekenen met vorderingen van de besteller, om het even op welke rechtsbasis, 
ook wanneer de vorderingen verschillende betalingstermijnen kennen.  
 
3.  
Cheques en wissels accepteren wij als voorlopige betaling. Wanneer wij cheques of wissels 
accepteren, dan wordt de schuld pas vereffend door definitieve inwisseling. Protest- en 
inningskosten zijn voor rekening van de besteller. Het eigendomsvoorbehoud voor 
voorbehoudsgoederen vervalt pas met definitieve betaling voor de cheque c.q. volledige 
honorering van de wissel volgens de hiernavolgende bepalingen omtrent eigendomsvoorbehoud 
in deze handelsvoorwaarden.  
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4.  
Wanneer uitstel van betaling wordt verleend of later dan afgesproken wordt betaald, zijn wij 
gerechtigd vanaf verstrijken van onze betalingstermijn de wettelijke rente te berekenen. Hogere 
rente wegens te late betaling berekenen wij door. Wij behouden ons tevens het recht voor 
overige schade door te late betaling behouden te reclameren.  
 
5.  
Leveringen aan ons onbekende firma’s kunnen wij afhankelijk maken van voorafbetaling van de 
afgesproken prijs. De verslechtering van de solvabiliteit van de besteller of het niet nakomen van 
afgesproken betalingsvoorwaarden geven ons het recht de complete restschuld onmiddellijk 
opeisbaar te maken. 
 
6.  
Komt de besteller zijn betalings- en/of verzekeringsplichten of verplichtingen omtrent ons 
eigendomsvoorbehoud of zekerheidseigendom niet of niet voldoende na, schendt hij zijn 
verplichtingen omtrent ons eigendomsvoorbehoud of zekerheidsmede-eigendom of staakt hij 
zijn betalingen of wordt over zijn vermogen een insolventieprocedure gestart of een andere 
maatregel volgens de insolventieverordening getroffen, dan wordt onze complete restvordering 
onmiddellijk opeisbaar. 
Dat geldt ook wanneer cheques of wissels op een latere datum geïnd zouden worden of ook 
wanneer een ander betalingsuitstel tussen de besteller en ons zou zijn afgesproken. Wordt de 
complete restvordering door de besteller niet onmiddellijk, uiterlijk 5 dagen na opeisbaarheid, op 
grond van dergelijke gebeurtenis betaald, dan vervalt het gebruiksrecht van de besteller op de 
voorbehoudswaar. 
 
7.  
Wij zijn gerechtigd, wanneer een van de voornoemde gevallen zich voordoet, met name indien 
de besteller bij het verstrijken van een termijn niet volledig betaalt, op zijn kosten alle in onze 
eigendom staande goederen conform deel VIII cijfer 5 van deze voorwaarden bij de besteller of 
op de locatie waar de besteller de goederen heen heeft vervoerd, af te halen en ze fysiek terug 
te nemen. De besteller machtigt ons nu reeds onherroepelijk in een dergelijk geval zijn 
bedrijfsruimtes, zijn grondstuk en de ruimtes waarin ons eigendom zich bevindt, tijdens de 
gebruikelijke kantooruren te betreden om de goederen op te halen.  
 
Dit recht geldt nadrukkelijk ook voor ondernemingen/ondernemers en hun personeel welke door 
ons zijn belast met het afhalen. 
 
Het uitoefenen van voorgenoemde rechten betekent niet dat er afstand wordt gedaan van 
overige rechten en aanspraken die ons toekomen, met name betreffende schadevergoeding.  
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XII. Eigendomsvoorbehoud 
 
1.  
Zolang de besteller geen volledige betaling voortvloeiend uit de zakelijke relatie heeft verricht, 
blijven de door ons geleverde voorwerpen onze eigendom. Het eigendomsvoorbehoud strekt 
zich uit over het getrokken en erkende saldo wanneer wij afzonderlijke of alle vorderingen in 
lopende rekeningen hebben opgenomen. Betalingsbepalingen van de besteller voor 
afzonderlijke aangegeven leveringen tasten het eigendomsvoorbehoud niet aan.  
 
2.  
Het uitoefenen van de eigendomsvoorbehoudsrechten geldt niet als terugtrekken uit de 
overeenkomst. Onze aanspraak op vergoeding van een verdere schade blijft hierdoor 
onaangetast.  
 
3.  
Wanneer ons product door de besteller met ons niet toebehorende voorwerpen tot een eenheid 
wordt verbonden, dan verkrijgen wij de mede-eigendom over de nieuwe zaak naargelang de 
waarde van de door ons geleverde zaak (leveringsprijs inclusief btw) ten opzichte van de andere 
voorwerpen op het tijdstip van de verbinding. Geschiedt de verbinding op zo’n manier dat de 
zaak van de besteller als hoofdzaak te beschouwen is, dan geldt als overeengekomen dat de 
besteller evenredig mede-eigendom aan ons overdraagt. De besteller houdt de zo ontstane 
alleen-eigendom of mede-eigendom voor ons kosteloos in bewaring. 
 
Elke verwerking of omvorming van de zaak door de besteller wordt, zonder dat wij in verhouding 
tot derden hiervoor instaan, steeds voor ons verricht. Voor het overige geldt hetzelfde als voor 
de onder voorbehoud staande geleverde koopzaak. 
 
4.  
Wordt het leveringsvoorwerp samen met andere goederen, die ons niet toebehoren, verder 
verkocht, dan wordt de vordering van de besteller tegenover zijn afnemer voor de hoogte van de 
tussen ons en de besteller overeengekomen leveringsprijs beschouwd als aan ons gecedeerd. 
Elke verwerking of omvorming van het leveringsvoorwerp door de besteller wordt, zonder dat wij 
in verhouding tot derden hiervoor instaan, steeds voor ons verricht.  
 
5.  
De besteller is het er met ons over eens dat de door ons geleverde voorwerpen ook wanneer ze 
in zijn zaken zijn ingebouwd c.q. in zaken worden ingebouwd die hij verder verkoopt, niet 
regelmatig wezenlijk onderdeel (§ 93 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches 
Gesetzbuch, BGB)) van zulke zaken of voorwerpen zijn, maar regelmatig enkelvoudig onderdeel 
en dat wij op grond van het overeengekomen eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn om in 
uitoefening van onze desbetreffende rechten de door ons geleverde onderdelen en voorwerpen 
volgens nadere bepaling in cijfer 9 te demonteren en te benutten. 
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6.  
De besteller verkoopt de voorbehoudsgoederen enkel langs de officiële weg. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat hij met zijn afnemers verlengd of uitgebreid eigendomsvoorbehoud overeenkomt. 
De vordering van de besteller op zijn afnemers wordt direct ter waarde van onze vordering aan 
ons gecedeerd. De cessie geschiedt met doorverkoop, onafhankelijk van het feit of het 
geleverde voorwerp zonder of na verwerking wordt doorverkocht, zonder dat dit nadere 
overeenkomsten behoeft. 
 
7.  
De besteller is gerechtigd, zonder dat onze bevoegdheid de vordering te innen hierdoor wordt 
aangetast, de vordering voor ons te innen. Wanneer hij dit doet, handelt hij als trustee voor ons 
en is hij verplicht het geïnde bedrag onmiddellijk aan ons over te maken. Het geïnde bedrag 
bewaart hij apart van zijn overige vermogen voor ons. 
Zolang de besteller zijn verplichtingen nakomt, maken wij geen gebruik van de cessie. Het 
invorderrecht van de besteller vervalt zodra de besteller zijn verplichtingen tegenover ons niet, 
niet correct of niet volledig nakomt zonder dat wij verplicht zijn te manen. Op ons verzoek 
verstrekt de besteller ons de voor het verhalen van onze vordering vereiste informatie en 
papieren. Behoudens ons recht, de cessie publiek te maken, is de besteller verplicht op ons 
verzoek zijn schuldenaars de cessie mee te delen. 
De besteller is niet gerechtigd de vorderingen, voor zover ze aan ons zijn gecedeerd, zijnerzijds 
verder te cederen. De besteller garandeert dat de ons toekomende vorderingen uit verlengd of 
uitgebreid eigendomsvoorbehoud steeds voorrang hebben op een eventuele globale cessie. 
 
8.  
De besteller deelt ons verpandingen of overige ingrepen van derden op de 
voorbehoudsgoederen of de gecedeerde vorderingen onmiddellijk mee, opdat wij de 
mogelijkheid hebben onze rechten conform § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Zivilprozeßordnung, ZPO) te doen gelden. Vertraagde mededelingen zijn voor 
rekening van de besteller. De besteller is ervoor aansprakelijk dat de ingrijpende derde in staat 
is onze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij een claim conform § 771 van het Duitse 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozeßordnung, ZPO) te vergoeden. Anders 
dient  hij deze zelf ter hoogte van het verlies te dragen. 
 
9.  
Het recht van de besteller om de voorbehoudsgoederen te bezitten, vervalt wanneer hij zijn 
verplichtingen tegenover ons niet, niet volledig of niet correct nakomt. Wij zijn dan zonder 
aanmaning van een extra termijn of zonder verklaring van terugtrekken uit de overeenkomst 
gerechtigd het bedrijfsterrein van de besteller te betreden en de voorbehoudsgoederen in ons 
bezit te nemen, waartoe indien nodig ook het recht hoort deze van andere voorwerpen te 
demonteren, ze af te voeren en ze, behoudens de betalings- of overige verplichtingen van de 
besteller tegenover ons, onderhands of naar ons goeddunken via een veiling zo goed mogelijk 
te verkopen. De opbrengst hiervan wordt na aftrek van de kosten met de schulden van de 
besteller verrekend. Een eventuele hogere opbrengst wordt aan hem uitgekeerd. 
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10.  
Alle voornoemde zekerheden zijn in die mate beperkt dat met volledige betaling van de 
vordering, waartoe de zekerheid ons toestaat, zonder meer de eigendom van de geleverde 
producten op de besteller overgaat en de gecedeerde vorderingen de besteller toekomen. 
Overtreft de waarde van de ons toekomende zekerheden de complete vorderingen op de 
besteller met meer dan 20 %, dan geven wij, zonder dat dit nadere overeenkomsten behoeft, de 
ons toekomende vorderingen, voor zover deze meer dan 20% van onze vordering op de 
besteller bedragen, vrij. In dit geval worden automatisch eerst de oudste zekerheidsrechten 
vrijgegeven. 
 
11.  
Het eigendomsvoorbehoudsrecht is ook van kracht tegenover expediteurs aan wie de goederen 
op verzoek van de besteller of op ons initiatief zijn overgedragen. 
 
12.  
Bij zaken met het buitenland behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen 
voor tot definitieve betaling van de koopsom voor zover dit mogelijk is volgens de wettelijke 
regelingen van het land van bestemming. Het eigendomsvoorbehoud geldt tussen ons en de 
besteller als nadrukkelijk afgesproken. Mocht het land van bestemming in plaats van het 
eigendomsvoorbehoud andere gelijkwaardige zekerheidsrechten toestaan, gelden deze als 
nadrukkelijk overeengekomen. 
 
XIII. Garantie en verbetering  
 
1.  
Bij alle klachten van de besteller is vooropgesteld dat deze zijn volgens § 377 e.v. van het 
Duitse Wetboek van Handelsrecht (Handelsgesetzbuch, HGB) verschuldigde inspectieplichten in 
optisch en technisch opzicht correct is nagekomen en aan zijn reclameerverplichtingen correct 
en tijdig volgens deze bepalingen heeft voldaan. 
 
2.  
Is bij wijze van uitzondering een niet foutloze zaak geleverd en was het gebrek er al op het 
tijdstip van de risico-overdracht, dan komt uitsluitend ons het keuzerecht conform § 437 en § 
439 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), voor zover er een 
koopovereenkomst is, toe.  
 
Is verbetering enkel met onevenredig hoge kosten mogelijk, dan kan de besteller een redelijke 
vermindering van de koopsom verlangen of zich terugtrekken uit de overeenkomst. De rechten 
uit § 440 en § 437 lid 3 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) zijn 
uitgesloten, tenzij wij opzettelijk of door grove nalatigheid aan een contractuele hoofdplicht 
verzaakt hebben. 
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Wanneer wij de uitvoer van een werk hebben aangenomen, gelden de wettelijke bepalingen 
over het werkcontractrecht. Met uitsluiting van alle overige garantierechten zijn wij naar onze 
keuze gerechtigd, verbeteringen achteraf aan te brengen of volgens § 638 van het Duitse 
Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) een prijsvermindering aan te bieden. De 
rechten uit § 634 cijfer 2 en 4 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, 
BGB) zijn uitgesloten. Is in een individueel geval een door ons gekozen verbetering mislukt en 
zijn de belangen van de besteller redelijkerwijs met een prijsvermindering niet gediend, dan is 
de besteller gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst. 
Indien wij enkel door lichte onachtzaamheid verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebrek, dan 
zijn wij behoudens de vereiste kosten voor een verbetering gerechtigd ons te beroepen op de 
onevenredigheid in de zin van § 635 lid 3 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (Bürgerliches 
Gesetzbuch, BGB), zonder dat wij hiertoe verplicht zouden zijn. 
 
3.  
Verdergaande aanspraken van de besteller, aanspraken op schadevergoeding van andere 
rechtsgoederen dan het onderhavige substraat vooronderstellen onzerzijds grove nalatigheid, 
opzet of een garantie-overname, voor zover niet anders blijkt uit de navolgende bepaling bij deel 
XIV. 
 
4.  
Indien wij verplicht zijn om garantie te verlenen, dan vervullen wij de garantiewerkzaamheden in 
onze fabriek of naar keuze op de plaats waar de geleverde installatie/machine gebruikt wordt.  
De besteller is verplicht om ons hiertoe te allen tijde toegang tot de door ons geleverde 
machine/installatie te verschaffen c.q. de machine/installatie op ons verzoek ter volbrenging van 
de garantiewerkzaamheden terug naar onze fabriek te brengen.  
 
5.  
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de koopsom, tenzij van toepassing zijn recht anders 
bepaalt.  
 
6.  
De garantieperiode bedraagt 1 jaar na afname.  
De garantieperiode begint met de dag volgend op de afname, doch ten laatste met de eerste 
ingebruikname van de door ons geproduceerde/geleverde installatie/machine. 
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XIV. Aansprakelijkheid voor overige rechtsgoederen, bijkomende contractuele 
verplichtingen en schending van specifieke contractuele plichten 
 
1.  
Schadevergoedingsclaims wegens schending van bijkomende contractuele verplichtingen of 
schending van belangen en rechtsgoederen van de besteller welke deze ons vanaf 
totstandkoming van de overeenkomst tot ondertekening ervan niet nadrukkelijk schriftelijk heeft 
meegedeeld en wier mededeling wij niet nadrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd, zijn 
uitgesloten. 
 
 
2.  
Aanspraken wegens schade aan andere rechtsgoederen buiten het onderhavige substraat zijn 
uitgesloten voor zover ons geen grove nalatigheid of opzet te verwijten valt of in individuele 
gevallen nadrukkelijk schriftelijk aansprakelijkheid voor zulke aanspraken werd 
overeengekomen, ook in verband met het risico voor het bereiken van het doel van de 
overeenkomst. 
 
3.  
Valt ons in een individueel geval schending van uit de aard van de overeenkomst volgende 
rechten en plichten te verwijten, dan blijft de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de 
contracttypisch voorzienbare gemiddelde schade. Wij zijn niet verplicht te informeren naar of ons 
te overtuigen van de bedoelde inzet en inzetomvang van de door ons vervaardigde en/of 
geleverde zaak. Desbetreffende kennis kan enkel tegen ons worden ingebracht wanneer de 
kennis ons tijdig vóór orderacceptatie is meegedeeld en wij de kennisneming nadrukkelijk 
schriftelijk hebben bevestigd. 
 
4.  
De aansprakelijkheid wegens schending door nalatigheid van leven, lichaam of gezondheid blijft 
door voornoemde uitzonderingen en beperkingen onaangetast. 
 
5.  
Voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van 
de koopsom.  
 
XV. Beschikbaar gestelde middelen en wensen van de besteller 
 
Verlangt de besteller van ons de inzet van bepaalde materialen of middelen, dan zijn wij niet 
verantwoordelijk voor deze gewenste materialen of middelen. Elke aansprakelijkheid hiervoor en 
voor gebreken voortkomen uit de toepassing van deze materialen of middelen, wijzen wij van de 
hand.  
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XVI. Termijnstelling 
 
Alvorens schadevergoedingseisen te claimen wegens vertraging dient men ons in ieder geval 
schriftelijk een redelijke tweede termijn te stellen, tenzij ons grove nalatigheid of opzettelijk 
handelen te verwijten valt. 
 
XVII. Verrekening 
 
Verrekening met onze vordering is enkel met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde 
vorderingen toegestaan. 
 
 
XIII. Plaats van levering, bevoegde rechtbank, contracttaal, salvatorische clausule en 
toepasselijk recht 
 
1.  
Plaats van levering is onze hoofdvestiging. 
Bevoegde rechtbank voor alle geschillen, onafhankelijk van het feit of het om actieve of 
passieve processen gaat, is de rechtbank waaronder onze hoofdvestiging valt. 
Wij zijn echter gerechtigd ook een claim in te dienen bij de rechtbank waaronder de vestiging 
van de afnemer valt. 
De bevoegde rechtbank geldt ook voor klachten resulterend uit cheques of wissels als 
overeengekomen. 
 
Contracttaal is Duits. Ook in geval van andere talen, ook voor zover wij in een andere taal 
corresponderen of overeenkomsten afsluiten, is in geval van interpretaties of geschillen 
uitsluitend de Duitse versie van de correspondentie of overeenkomsten doorslaggevend.  
 
2.  
Mocht een bepaling uit deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige 
bepalingen hierdoor onverminderd van kracht. In plaats van de ongeldige bepaling treedt een 
regeling die betekenis en doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert en geldig is. 
Een eventuele hiaat dient in een aanvullende interpretatie van de overeenkomst gesloten te 
worden.  
 
3.  
De overeenkomst valt in principe uitsluitend onder Duitse rechtspraak. Internationaal of EU-
gemeenschapsrecht is niet van toepassing tenzij wij dit nadrukkelijk overeen zijn gekomen. 
 
4.  
Wijzigingen of afwijkingen van deze voorwaarden dienen net als alle andere aanvullingen 
schriftelijk te geschieden. Dat geldt uitdrukkelijk ook wanneer afstand wordt gedaan van de 
clausule omtrent de schriftelijke vorm. 
 


