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Algemene verkoopvoorwaarden 
 
 
1. Geldigheidsgebied 
Alle leveringen en daarmee in verband staande diensten worden uitsluitend 
uitgevoerd op basis van deze verkoopvoorwaarden. Verwijzingen door de 
koper naar zijn inkoopvoorwaarden worden bij deze weersproken. Deze 
verkoopvoorwaarden gelden eveneens voor alle toekomstige transacties. 
Afwijkingen hiervan dienen expliciet schriftelijk te worden aanvaard door de 
verkoper.  
 
2. Offerte en aanvaarding 
Door de verkoper gemaakte offertes zijn niet verplichtend, maar moeten 
beschouwd worden als een verzoek aan de koper om de verkoper een 
koopaanbod te doen. Het contract komt tot stand door de bestelling van de 
koper (offerte) en de aanvaarding daarvan door de verkoper. Indien deze 
afwijkt van de bestelling, dan geldt dit als nieuwe vrijblijvende offerte van de 
verkoper.  
    
3. Producteigenschappen, stalen en monsters, garantie 
3.1 
Tenzij anders overeengekomen blijken de eigenschappen van het product uit 
de productspecificaties van de verkoper. 
3.2 
Eigenschappen van stalen en monsters zijn slechts bindend indien zij 
uitdrukkelijk als producteigenschap werden overeengekomen. 
3.3 
Gegevens inzake eigenschappen en houdbaarheid alsook andere gegevens 
gelden slechts als garantie als zij als zodanig worden overeengekomen en 
aangeduid. 
 
4. Advies 
Als de verkoper adviseert, gebeurt dit naar beste weten. Gegevens en 
inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van het product ontheffen de 
koper niet van eigen controles en proeven. 
 
5. Prijzen 
Mocht de verkoper zijn prijzen voor het te leveren product of de 
betalingsvoorwaarden tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst 
en de levering algemeen wijzigen, heeft de verkoper het recht de op de dag 
van levering geldende prijzen of betalingsvoorwaarden toe te passen. In 
geval van een prijsverhoging heeft de koper het recht om binnen 14 dagen na 
mededeling van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden. 
 
6. Leveringsvoorwaarden  
De levering vindt plaats volgens de handelsclausule overeengekomen in het 
leveringscontract en die overeenkomstig de bij totstandkoming geldende 
uitgave van INCOTERMS van toepassing is. 
 
7. Transportschade 
In geval van reclamaties over beschadigde goederen dient de koper zich 
binnen de daarvoor bestemde bijzondere termijnen schriftelijk tot het 
vervoersbedrijf te wenden met kopie aan de verkoper.  
 
8. Verpakking 
8.1 
De verkoper levert zijn goederen in standaardverpakkingen. 
8.2 
Indien voor de levering geleende verpakkingen worden gebruikt, moeten 
deze uiterlijk 30 dagen na levering volledig leeg en vrachtvrij teruggezonden 
worden. Verlies van of schade aan een geleende verpakking moet door de 
koper vergoed worden, indien hij voor het verlies of de schade 
verantwoordelijk is. Geleende verpakkingen mogen niet voor andere 
doeleinden of voor het transport van andere producten worden gebruikt. Ze 
zijn uitsluitend gedacht voor het transport van de geleverde goederen. 
Opschriften mogen niet worden verwijderd. 
8.3 
Wegwerpverpakkingen neemt de verkoper niet terug. 
    
9. Naleving van wettelijke bepalingen 
Als in het concrete geval niets anders werd overeengekomen, is de koper 
verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke en ambtelijke voorschriften 
inzake invoer, transport, opslag en gebruik van het product. 
 
10. Betalingsverzuim  
10.1 
Het verschuldigd blijven van de koopprijs op de vervaldatum wordt als 
wezenlijke inbreuk op de verplichtingen uit de overeenkomst beschouwd. 
10.2 
Als de koper verzuimt te betalen, heeft de verkoper het recht om rente 
wegens te late betaling te berekenen: bij rekeningen in Euro ter hoogte van 
8%-punten boven de door de Duitse Centrale Bank meegedeelde 
basisrentevoet, die aan het begin van het verzuim van toepassing is, en bij 
rekeningen in een andere munteenheid ter hoogte van 8%-punten boven de 
op genoemd tijdstip geldende discontovoet van de hoogste bank in het land 
van de munteenheid waarin de factuur is opgemaakt. 
 
11. Rechten van de koper bij gebreken 
11.1 
De koper dient de verkoper binnen 4 weken na ontvangst van de goederen in 
kennis te stellen van gebreken, die bij een gebruikelijke controle vast te 
stellen zijn. Andere gebreken moeten aan de verkoper binnen vier weken na 
ontdekking worden meegedeeld. De mededeling moet schriftelijk gebeuren, 
waarbij de hoedanigheid en de omvang van de gebreken nauwkeurig moeten 
worden beschreven. 
 
 

11.2 
Vertoont het product gebreken en heeft de koper dit aan de verkoper 
overeenkomstig cijfer 11.1 meegedeeld, heeft de koper aanspraak op de 
wettellijke rechten met volgende richtlijnen:  
a) De verkoper heeft eerst het recht naar eigen keuze het gebrek te 

verhelpen of aan de koper een product, dat vrij van gebreken is, te 
leveren (nakoming achteraf). 

b) De verkoper behoudt zich het recht voor om twee pogingen te 
ondernemen om achteraf alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 
Mocht de nakoming achteraf mislukken of voor de koper onredelijk zijn, 
kan de koper ofwel van het contract afzien ofwel een vermindering van 
de koopprijs eisen. 

c) Voor het recht op schadeloosstelling en de vergoeding van tevergeefs 
gemaakte kosten in verband met een gebrek geldt cijfer 12. 

11.3 
Aanspraken van de koper wegens een gebrek verjaren na afloop van één 
jaar na levering van de goederen. 
In plaats van deze termijn van één jaar gelden in de volgende gevallen de 
wettelijke verjaringstermijnen: 
a) in het geval van aansprakelijkheid wegens opzet, 
b) in het geval van het arglistig verzwijgen van een gebrek, 
c) voor aanspraken tegen de verkoper wegens de gebrekkigheid van een 

product, als het overeenkomstig zijn gebruikelijke 
toepassingsmogelijkheid voor een bouwwerk werd gebruikt en diens 
gebrekkigheid heeft veroorzaakt, 

d) voor aanspraken wegens schade, die voortvloeit uit de schending van 
het leven, het lichaam of de gezondheid en die gebaseerd is op een 
nalatig plichtsverzuim van de verkoper of een opzettelijk of nalatig 
plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of van iemand die 
plaatsvervangend voor de verkoper aan diens verplichtingen voldoet, 

e) voor aanspraken wegens een andere schade, die gebaseerd is op een 
grof nalatig plichtsverzuim van de verkoper of een opzettelijk of grof 
nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of van 
iemand die plaatsvervangend voor de verkoper aan diens 
verplichtingen voldoet, en 

f) in het geval van regres door de koper op grond van de voorschriften over 
de aankoop van verbruiksgoederen. 

 
12. Aansprakelijkheid 
12.1  
De verkoper is aansprakelijk voor zich zelf alsook voor de handelingen van 
zijn wettelijke vertegenwoordigers, „Verrichtungsgehilfen“ (= personen die 
plaatsvervangend voor de schuldenaar aan diens verplichtingen voldoen en 
daarbij aan diens aanwijzingen zijn gebonden) en „Erfüllungsgehilfen” (= 
personen die plaatsvervangend voor de schuldenaar aan diens verplichtingen 
voldoen en daarbij aan diens aanwijzingen niet moeten zijn gebonden binnen 
the betekenis van § 278 Burgelijk wetboek, Bürgerliches Gesetzbuch) 
principieel overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
12.2   
Bij het niet naleven van wezenlijke contractuele plichten is de 
aansprakelijkheid voor schade op grond van schuld bij contractuele 
onderhandelingen, verzuim, slechte prestatie en delict in geval van 
eenvoudige nalatigheid beperkt tot typische en voorzienbare schade. 
12.3  
Bij het niet naleven van niet-wezenlijke contractuele plichten is de 
aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid uitgesloten ook al gaat het bij 
de schade om vermogensschade of gederfde winst. Hetzelfde geldt bij de van 
schuld onafhankelijke aansprakelijkheid voor niet-wezenlijke contractuele 
plichten. 
12.4  
De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schending 
van lichaam, leven en gezondheid en evenmin voor aanspraken 
overeenkomstig § 14  Productaansprakelijkheidswet, Produkthaftungsgesetz. 
 
13. Schuldverrekening 
De koper kan aanspraken van de verkoper slechts met onbestreden of door 
de rechtbank bij gewijsde vastgestelde tegenvorderingen verrekenen. 
 
14. Zekerheden 
Bij gegronde twijfel aan de solvabiliteit van de koper, vooral als deze met de 
betaling in gebreke blijft, kan de verkoper, behoudens verder reikende claims, 
eerder door hem verleende betalingstermijnen herroepen en voor volgende 
leveringen aanbetaling of het stellen van zekerheden verlangen. 
 
15. Eigendomsvoorbehoud 
15.1  
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot alle vorderingen op 
grond van de zakelijke relatie met de koper zijn betaald. 
15.2 
De be- en verwerking van de goederen gebeuren steeds voor de verkoper 
als producent zonder dat voor de verkoper hieruit verplichtingen ontstaan. 
Bij de verwerking, de verbinding of de vermenging van de 
voorbehoudsgoederen door de koper verwerft de verkoper mede-eigendom 
aan de nieuwe zaak ter hoogte van de rekeningswaarde van de 
voorbehoudsgoederen. Vervalt het eigendom van de verkoper door 
verbinding of vermenging, dan draagt de koper reeds nu de hem 
toestaande (mee-)eigendomsrechten m.b.t. het nieuwe bestand of de zaak 
ter hoogte van de rekeningswaarde van de voorbehoudsgoederen over. De 
koper bewaart alle in (mede)-eigendom van de verkoper staande zaken 
kostenloos voor deze.  
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15.3  
De koper heeft alleen in het kader van een reglementair handelsbedrijf en 
zo lang hij niet in gebreke is het recht de voorbehoudsgoederen door te 
verkopen. Door derden doorgevoerde beslagleggingen of andere vormen 
van ingrepen in de voorbehoudsgoederen moeten aan de verkoper 
onmiddellijk worden meegedeeld. 
De koper treedt zijn koopprijsvorderingen op grond van de doorverkoop van 
de voorbehoudsgoederen met inbegrip van alle nevenvorderingen hiermee 
bij voorbaat zekerheidshalve aan de verkoper af. De koper heeft tot de 
herroeping door de verkoper het recht de aan de verkoper afgetreden 
vorderingen te incasseren. 
15.4 
Overtreft de realiseerbare waarde van de voor de verkoper bestaande 
cauties de gewaarborgde vorderingen met in het totaal meer dan 20%, is 
de verkoper op verzoek van de koper in zoverre tot de vrijgave van 
zekerheden - ofwel door overdracht ofwel door cessie volgens de keuze 
van de verkoper - verplicht. 
15.5 
Is het eigendomsvoorbehoud volgens het recht van het land van 
bestemming in de bovenstaande vorm niet werkzaam, moet de koper 
meewerken bij de motivering van een zekerheidsrecht voor de verkoper dat 
met de bepalingen van het bestemmingsland overeenkomt. 
15.6  
De verkoper kan de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud ook 
terugeisen als hij nog niet van het contract is teruggetreden.  
 
16. Bevrijdende omstandigheden  
Gebeurtenissen en omstandigheden, die optreden buiten de invloedssfeer 
van de verkoper, bijv. natuurrampen, oorlog, arbeidsgeschillen, tekort aan 
grondstoffen en energie, verkeers- en bedrijfsontwrichtingen, brand- en 
ontploffingsschade, overheidsingrijpen, ontheffen de verkoper van zijn 
contractuele plichten voor de duur van de storing en overeenkomstig de mate 
van haar gevolgen. Dit geldt ook voor zover de gebeurtenissen en 
omstandigheden het uitvoeren van de transactie in kwestie voor de verkoper 
duurzaam oneconomisch maken of zich bij de toeleveranciers van de 
verkoper hebben toegedragen. Wanneer de bedoelde omstandigheden meer 
dan 3 maanden aanhouden, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst 
te ontbinden.  
 
17. Plaats van betaling 
Ongeacht de plaats van overdracht van de goederen of documenten dient, 
betaling door de koper plaats te vinden in de vestigingsplaats van de 
verkoper.  
 
18. Toezending van verklaringen 
Mededelingen en andere verklaringen, die tegenover een contractant te doen 
resp. af te leggen zijn, worden van kracht, wanneer deze de contractant zijn 
toegestuurd. Indien een bepaalde termijn aangehouden moet worden, moet 
de verklaring binnen die termijn worden toegestuurd.  
 
19. Bevoegde rechter 
In geval van geschillen is bevoegd de rechter in de plaats waar de verkoper is 
gevestigd of - indien de verkoper dit wenst - de rechter in de vestigingsplaats 
van de koper.  
 
20. Toe te passen recht 
Op de contractuele betrekking is het in de zetel van de verkoper geldend 
recht van toepassing. Alle aangevoerde wetgeving, aktes, statuten en overige 
wettelijke bepalingen, hierin genoemd, zijn Duits, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. 
 
21. Contracttaal 
Indien de koper behalve in de taal, waarin de overeenkomst wordt gesloten 
("contracttaal"), nog in een andere taal in kennis wordt gesteld van deze 
algemene verkoopvoorwaarden, dan gebeurt dit uitsluitend ter 
vergemakkelijking van het begrip daarvan. Bij verschil van mening over de 
juiste interpretatie is de contracttaal beslissend.  
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