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Toepassingsgebied  
1. Deze verkoopvoorwaarden gelden voor ondernemers, rechtspersonen van publiek recht en een 

publieksrechtelijk speciaal fonds. Onze leveringen en services vinden uitsluitend plaats op basis 
van de volgende voorwaarden. Handelsvoorwaarden van de partner die niet expliciet door ons 
zijn geaccepteerd, zijn voor ons niet geldig.  

 
Algemene bepalingen  

2. De contractpartners zullen mondelinge overeenkomsten direct schriftelijk bevestigen.  
3. Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen worden pas na onze orderbevestiging bindend. Bij 

producten die op bestelling apart worden vervaardigd geldt het contract na onze schriftelijke 
bevestiging als afgesloten. Dit geldt ook wanneer er nog duidelijkheid over de uitvoeringen moet 
worden verschaft, wat van invloed kan zijn op levertijd en prijs.  

4. De in brochures en catalogi opgenomen informatie en afbeeldingen zijn branchespecifieke 
richtwaarden, tenzij deze door ons expliciet als bindend worden aangeduid.  

 
Langetermijncontracten en afroepcontracten, prijsaanpassing  

5. Contracten voor onbepaalde tijd kunnen met een termijn van 6 maanden worden opgezegd. 
6. Wanneer bij langetermijncontracten (contracten met een looptijd van meer dan 6 maanden en 

zonder tijdsbepaling) een wezenlijke verandering optreedt in de loon-, materiaalof energiekosten, 
is ieder van de contractpartners gerechtigd om aanspraak te maken op een geschikte 
prijsaanpassing, rekening houdend met deze factoren.  

7. Als er geen bindende bestelhoeveelheid is overeengekomen, dient de door de partner voor een 
bepaalde periode verwachte, vrijblijvende bestelhoeveelheid (doelhoeveelheid) als basis voor 
onze berekening. Wanneer de partner minder afneemt dan de doelhoeveelheid, zijn wij 
gerechtigd om de stuksprijs overeenkomstig te verhogen. Wanneer de partner meer dan de 
doelhoeveelheid afneemt, verlagen wij de stuksprijs overeenkomstig, voor zover de partner de 
extra behoefte minimaal 3 maanden vóór levering heeft aangekondigd.  

8. Bij levercontracten op afroepbasis moeten, tenzij anders is overeengekomen, bindende 
hoeveelheden minimaal 2 maanden vóór de levertermijn op afroepbasis aan ons worden 
medegedeeld. Meerkosten die door een vertraagde afroep of wijzigingen in de afroep achteraf 
m.b.t. tijd of hoeveelheid door onze partner zijn veroorzaakt, zijn voor diens rekening; hierbij is 
onze berekening doorslaggevend.  

 
Vertrouwelijkheid  

9. Iedere contractpartner zal alle documentatie (hiertoe behoren ook patronen, modellen en 
gegevens) alsook kennis, die hij vanwege de zakelijke relatie ontvangt, uitsluitend voor de 
gemeenschappelijk nagestreefde doeleinden gebruiken en met dezelfde zorgvuldigheid als 
vergelijkbare eigen documentatie en kennis tegenover derden geheimhouden, wanneer de 
andere contractpartner deze als vertrouwelijk aanmerkt of een duidelijk belang heeft dat deze 
vertrouwelijk worden behandeld. Deze verplichting begint vanaf de eerste ontvangst van de 
documentatie of kennis en eindigt 36 maanden na afloop van de zakelijke relatie.  

10. De verplichting geldt niet voor documentatie en kennis die algemeen bekend zijn of die bij 
ontvangst reeds aan de contractpartner bekend waren, zonder dat deze tot geheimhouding 
verplicht was, of die daarna door een voor het verstrekken aan gerechtigde derden worden 
doorgegeven, of die door de door de ontvangende contractpartner zonder gebruik van geheim te 
houden documentatie of kennis van de andere contractpartner worden ontwikkeld.  

 
Tekeningen en beschrijvingen  

11. Wanneer een contractpartner aan de andere partner tekeningen of technische documenten over 
de te leveren producten of de fabricage ervan beschikbaar stelt, blijven deze altijd het eigendom 
van de beschikbaarstellende contractpartner.  
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Patronen en productiemiddelen  
12. De productiekosten voor patronen en productiemiddelen (gereedschappen, vormen, sjablonen, 

etc.) worden, tenzij anders is overeengekomen, gescheiden van het te leveren product in 
rekening gebracht. Dit geldt ook voor productiemiddelen die als gevolg van slijtage moeten 
worden vervangen.  

13. De kosten voor onderhoud en deskundig opslaan alsmede het risico van beschadiging of 
vernietiging van de productiemiddelen komen voor onze rekening.  

14. Indien de partner tijdens de productietijd van de patronen of productiemiddelen de 
samenwerking onderbreekt of beëindigt, komen alle tot dusver ontstane productiekosten voor 
diens rekening.  

15. De productiemiddelen blijven, ook wanneer de partner deze betaald heeft, ten minste tot aan de 
afhandeling van de leverovereenkomst in ons bezit. Daarna is de partner gerechtigd om de 
productiemiddelen op te eisen, wanneer m.b.t. het tijdstip van de teruggave een wederzijdse 
regeling is getroffen en de partner zijn contractuele verplichtingen volledig is nagekomen.  

16. Wij bewaren de productiemiddelen kosteloos drie jaar na de laatste levering aan onze partner. 
Daarna verzoeken wij onze partner schriftelijk om binnen 6 weken een verder gebruik kenbaar te 
maken. Onze bewaarplicht eindigt wanneer binnen deze 6 weken geen verder gebruik kenbaar 
wordt gemaakt of geen nieuwe bestelling wordt geplaatst.   

17. Afnemergerelateerde productiemiddelen mogen door ons alleen na schriftelijke voorgaande 
toestemming van onze partner voor derden worden gebruikt. 

 
Prijzen  

18. Onze prijzen worden berekend in euro excl. btw, verpakking, vracht, porto en verzekering.  
 
Betalingsvoorwaarden  

19. Alle facturen dienen binnen 30 dagen vanaf factuurdatum te worden voldaan.  
20. Indien wij ontegenzeglijk voor een deel verkeerde producten hebben geleverd, is onze partner 

desondanks verplicht om het foutvrije deel te betalen, tenzij de deellevering voor hem niet 
relevant is. Voor het overige kan de partner uitsluitend met rechtsgeldig vastgestelde of 
onbetwiste reconventionele vorderingen compenseren.  

21. Bij een overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om achterstalligheidsrente ter 
hoogte van het bankrentetarief in rekening te brengen, minimaal echter 8 procent boven op het 
actuele basisrentetarief van de Europese Centrale Bank.  

22. Bij een betalingsachterstand kunnen we na schriftelijke kennisgeving aan de partner de naleving 
van onze verplichtingen tot aan de ontvangst van de betalingen staken.  

23. Wissels en cheques worden alleen na overeenkomst alsook alleen voor uitvoering en rekening 
houdend met de verdisconteerbaarheid ervan geaccepteerd. Disconteringskosten worden vanaf 
de vervaldatum van het factuurbedrag berekend. Een garantie voor tijdig vertoon van de wissels 
en cheques en voor uitvoering van een wisselprotest wordt uitgesloten.  

24. Wanneer na afsluiting van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze betalingsclaim door 
gebrekkig prestatievermogen van de partner in gevaar komt, kunnen wij de prestatie weigeren en 
voor de partner een geschikte termijn bepalen waarin hij gefaseerd tegen levering dient te 
betalen of borgstelling geldt. Bij weigering van de partner of bij verstrijken van de termijn zonder 
resultaat zijn wij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen.  

 
Levering  

25. Tenzij anders is overeengekomen, leveren wij “af fabriek”. Maatgevend voor naleving van de 
levertermijn of leverperiode is de melding van verzend- resp. afhaalbereidheid door ons.  

26. De levertermijn vangt aan met de verzending van onze opdrachtbevestiging en wordt verlengd 
wanneer aan de voorwaarden conform punt 55 is voldaan.  
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27. Deelleveringen zijn mits in redelijke omvang toelaatbaar. Deze worden apart in rekening 
gebracht.  

28. Binnen een tolerantie van 10 procent van de totale opdrachtomvang zijn productiegerelateerde 
meer- of minderleveringen toegestaan. Afhankelijk van de omvang verandert hierdoor de 
totaalprijs.  

 
Verzending en risico-overdracht  

29. Voor verzending gereed gemelde producten dienen door de partner direct te worden 
overgenomen. Anders zijn wij gerechtigd deze naar eigen keuze te verzenden, of deze voor 
kosten en risico van de partners op te slaan.  

30. Bij levering franco bouwplaats wordt bij de overeengekomen prijs steeds franco vrachtvervoer op 
toegankelijke gelijkvloerse wegen verstaan. Het lossen inclusief transport naar gebruiks- of 
laadplaats is de verantwoordelijkheid van de besteller. Deze dient in geval van vertraging kosten 
en risico van lossen, stapelen, inslaan en retourtransport te dragen. De voor de besteller op de 
leverplaats opererende ontvanger is gemachtigd om de levering wettelijk bindend te accepteren.  

31. Wanneer een bijzondere overeenkomst ontbreekt, kiezen wij zelf het transportmiddel en de 
transportroute. Door overdracht aan het spoor, expediteur of transporteur resp. bij aanvang van 
de opslag, echter uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het magazijn, wordt het risico 
overgedragen op de partner, ook wanneer wij de levering hebben overgenomen.  

 
Leveringsvertraging  

32. Wanneer wij kunnen voorzien dat de producten niet binnen de levertermijn kunnen worden 
geleverd, zullen wij de partner direct en schriftelijk hierover in kennis stellen, hem de oorzaken 
mededelen alsmede indien mogelijk het verwachte levertijdstip vermelden.  

33. Wanneer de levering wordt vertraagd door een onder punt 55 vermelde omstandigheid of door 
handelen of verzuim van de partner, wordt een overeenkomstige verlenging van de levertermijn 
gewaarborgd.  

34. De partner is uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, wanneer wij te maken 
hebben met niet naleving van de levertermijn en hij ons zonder succes een geschikte uiterste 
termijn heeft gesteld.  

 
Eigendomsvoorbehoud  

35. Wij behouden ons het eigendom voor op de geleverde producten tot aan de vervulling van alle 
eisen voortvloeiend uit de zakelijke relatie met de partner.  

36. De partner is gerechtigd deze producten volgens een ordentelijke procedure te verkopen, zolang 
hij zijn verplichtingen conform de zakelijke relatie met ons tijdig nakomt. Hij mag echter de 
producten onder eigendomsvoorbehoud verpanden noch voor vrijwaring vervreemden. Hij is 
verplicht onze rechten bij gecrediteerde wederverkoop van de producten onder 
eigendomsvoorbehoud te vrijwaren.  

37. Bij plichtsverzuim van de partner, met name in geval van betalingsverzuim, zijn wij na het 
uitblijven van een aan de partner opgelegde redelijke termijn gerechtigd tot ontbinding en 
terugname; de wettelijke bepalingen aangaande ontbeerlijkheid van het opleggen van een 
termijn blijven hierdoor onverminderd van kracht. De partner is verplicht tot teruggave. Wij zijn 
tot ontbinding van het contract gerechtigd, indien een verzoek tot het instellen van een 
insolventieprocedure over het vermogen van de partner wordt gedaan.  

38. De partner draagt als waarborg nu reeds alle eisen en rechten voortvloeiend uit de verkoop of 
een eventueel aan de partner toegestane verhuur van producten waarop wij eigendomsrechten 
hebben aan ons over. Wij accepteren hiermee de overdracht. 

39. Een eventuele be- of verwerking van het product onder voorbehoud voert de partner steeds voor 
ons uit. Wanneer de producten onder voorbehoud met andere, niet ons toebehorende doelen 
verwerkt of onscheidbaar vermengd worden, verwerven wij het mede-eigendomsrecht op de 
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nieuwe goederen in verhouding van de factuurwaarde van het product onder voorbehoud tot de 
andere verwerkte of vermengde doelen op het moment van verwerking of vermenging. Wanneer 
onze producten met andere roerende goederen worden verbonden of onscheidbaar vermengd 
tot één roerend goed en het andere goed als hoofdgoed wordt beschouwd, draagt de partner het 
mede-eigendom naar evenredigheid aan ons over, voor zover het hoofdgoed hem toebehoort. De 
partner waarborgt het eigendom of mede-eigendom voor ons. Voor de door verwerking of 
verbinding resp. vermenging ontstane goed geldt voor het overige hetzelfde als voor de 
producten onder voorbehoud.  

40. Over executiemaatregelen van derden inzake het product onder voorbehoud, in de aan ons 
afgestane vorderingen of inzake overige borgstellingen dient de partner ons direct met 
overdracht van de voor een interventie vereiste documentatie in te lichten. Dit geldt ook voor 
willekeurige benadelingen.  

41. Indien de waarde van de bestaande waarborgen de gewaarborgde vorderingen in totaal met 
meer dan 20 procent overschrijdt, zijn wij indien de partner zulks wenst naar eigen keuze 
verplicht tot vrijgave van waarborgen.  

 
Gebreken  

42. De kwaliteit van de producten is uitsluitend afhankelijk van de overeengekomen technische 
levervoorschriften. Indien wij volgens tekeningen, specificaties, patronen etc. van onze partner 
moeten leveren, neemt deze het risico van de geschiktheid voor het bestemde toepassingsdoel 
over. Cruciaal voor de contractuele toestand van het product is het tijdstip van de risico-
overdracht conform punt 31.  

43. Voor gebreken die door een ongeschikt of ondeskundig gebruik, een foutieve montage resp. 
inbedrijfstelling door de partner of door derden, door normale slijtage, verkeerde of een slordige 
behandeling ontstaan, zijn wij evenmin verantwoordelijk als voor de gevolgen van ondeskundige 
en zonder onze toestemming uitgevoerde wijzigingen of reparatiewerkzaamheden van de partner 
of van derden. Hetzelfde geldt voor gebreken die de waarde of de kwaliteit van het product 
aanzienlijk verminderen.  

44. Claims i.v.m. gebreken verjaren na 24 maanden. Dit geldt niet indien de wet langere termijnen 
dwingend voorschrift, wat met name het geval is bij een bouwstructuur en bij een product dat 
afhankelijk van het normaal gebruik ervan voor een bouwstructuur is gebruikt en het gebrek 
veroorzaakt heeft. 

45. Wanneer een afname van het product of een eerste monstercontrole is overeengekomen, is een 
afkeuring als gevolg van gebreken uitgesloten die de partner bij een zorgvuldige afname of een 
eerste monstercontrole zou hebben kunnen vaststellen.  

46. Wij dienen in de gelegenheid te worden gesteld om het geconstateerde gebrek te onderzoeken. 
Producten waarover klachten bestaan, dienen desgewenst direct aan ons te worden 
geretourneerd; wij accepteren de transportkosten, indien de afkeuring terecht is. Wanneer de 
partner deze verplichtingen niet nakomt of zonder onze toestemming veranderingen aanbrengt in 
het product waarover reeds een klacht bestaat, komen alle claims op gebreken te vervallen.  

47. Bij terechte en tijdig gemelde afkeuringen reviseren wij naar eigen keuze het product waarover 
een klacht bestaat of leveren wij een vervangend product zonder gebreken.  

48. Indien wij deze verplichtingen niet of niet binnen de contractueel vastgelegde periode nakomen, 
kan de partner ons schriftelijk een laatste termijn opleggen, binnen welke wij onze verplichtingen 
moeten nakomen. Nadat deze termijn zonder resultaat is verstreken, kan de partner prijsreductie 
eisen, het contract ontbinden of de vereiste revisie zelf of door een derde op onze kosten en voor 
ons risico laten uitvoeren. Vergoeding van kosten is uitgesloten, voor zover de kosten toenemen, 
aangezien het product na levering door ons naar een andere locatie is gebracht, tenzij dit 
overeenkomt met het doelmatige gebruik van het product.  
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49. Wettelijke verhaalclaims van de partner jegens ons zijn slechts in zoverre geldig, indien de partner 
met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke claims 
bij gebreken. Voor de omvang van de verhaalclaims geldt voorts punt 48, laatste regel.  

 
Overige claims, aansprakelijkheid  

50. Tenzij anders overeengekomen, zijn overige en verdere claims van de partner jegens ons 
uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadeclaims als gevolg van niet naleving van 
contractuele verplichtingen en als gevolg van onrechtmatige daden. Wij zijn derhalve niet 
aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde producten zelf is ontstaan. In het bijzonder 
zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of overige materiële schade van de partner.  

51. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid van ASO 
onze wettelijke vertegenwoordigers of van leidinggevenden alsmede bij verwijtbare niet naleving 
van wezenlijke contractuele verplichtingen.  Bij verwijtbare niet naleving van wezenlijke 
contractuele verplichtingen zijn wij uitsluitend aansprakelijk - behalve in gevallen van opzet, 
grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of van leidinggevenden - voor de 
contractspecifieke, redelijkerwijs te voorziene schade.  

52. De beperking van aansprakelijkheid geldt voorts niet in situaties waarin men volgens de 
wetgeving op productaansprakelijkheid bij fouten in de geleverde producten aansprakelijk is voor 
letsel of materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen. Deze geldt evenmin bij dodelijk of 
lichamelijk letsel alsook bij het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, indien en voor 
zover de garantie als doel heeft gehad de partner te beschermen tegen schade die niet aan het 
geleverde product zelf is ontstaan.  

53. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor persoonlijke 
aansprakelijkheid van ons personeel, onze werknemers, medewerkers, wettelijke 
vertegenwoordigers en uitzendkrachten.  

54. De wettelijke regelingen inzake bewijslast blijven hierdoor onverminderd van kracht.  
 
Overmacht  

55. Als gevolg van overmacht, arbeidsconflicten, onlusten, overheidsmaatregelen, het uitblijven van 
leveringen door onze leveranciers en andere onvoorziene, onafwendbare en ernstige 
gebeurtenissen zijn de contactpartners gedurende de verstoring en afhankelijk van de omvang 
ervan, vrijgesteld van hun contractuele verplichtingen. Dit geldt ook indien deze gebeurtenissen 
zich voordoen op een tijdstip waarop de betreffende contractpartner in gebreke is, tenzij deze dit 
opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt. De contractpartners zijn verplicht om in 
het kader van wat redelijkerwijs mogelijk is, de vereiste informatie te verstrekken en hun 
verplichtingen te goeder trouw aan te passen aan de veranderde omstandigheden.  

 
Plaats van uitvoering, plaats van bevoegde rechterlijke instantie en toepasselijk  
recht  

56. Voor zover in deze opdrachtbevestiging niets anders is overeengekomen, is onze vestigingslocatie 
de plaats van uitvoering.  

57. Voor alle geschillen, ook die in het kader van een wissel- en chequeproces, is onze 
vestigingslocatie de plaats van de bevoegde rechterlijke instantie. Wij zijn tevens gerechtigd 
rechtsvorderingen uit te voeren op de locatie van de partner.  

58. Op de contractrelatie is uitsluitend het Duits recht van toepassing. Toepassing van de 
overeenkomst van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake productaankoopcontracten (CISG 
- “Weens Koopverdrag”) is uitgesloten.  

59. Bij schriftelijke stukken is de Duitse versie bindend.      
  

 


