
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 

 

§ 1 Geldigheidsbereik 
(1) Onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: verkoopvoorwaarden) zijn exclusief van toepassing; tegenstrijdige of van onze 

verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever (hierna: OG) erkennen wij niet, tenzij wij  de geldigheid ervan uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook wanneer wij de levering aan de OG zonder voorbehoud uitvoeren, terwijl wij 
weet hebben van tegenstrijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de AG. 

(2) Als het gaat om prestaties in de bouwsector, geldt de VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - aanbestedings- en contractprocedures 
voor bouwwerken) in de meest recente versie. In dit geval zal de VOB voorrang krijgen op deze verkoopvoorwaarden. 

(3) Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de OG. 

§ 2 Offerten 
(1) Onze offerten zijn vrijblijvend en niet-bindend. 
(2) De documenten bij deze offerte, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichten en afmetingen, gelden slechts bij benadering, zijn echter bepaald naar 

best vermogen, maar verbinden ons tot niets. 
(3) Alle eigendoms- en auteursrechten op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten zijn voorbehouden. Dit geldt ook voor 

schriftelijke documenten die zijn gekenmerkt als "vertrouwelijk". Deze mogen door de OG niet worden doorgegeven aan derden zonder onze 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

(4) We hebben het recht van het aanbod afwijkende gelijkwaardige diensten te leveren resp. gelijkwaardige producten te gebruiken. 

§3 Bestelling 
(1) Orders worden pas als aangenomen beschouwd wanneer we de bestelling schriftelijk hebben bevestigd. Dit geldt ook voor orders die door 

vertegenwoordigers zijn bemiddeld. 
(2) We behouden ons ook na schriftelijke bestelling het recht voor om ons uit de overeenkomst terug te trekken indien de OG bij het overeenkomen van 

een betaling in termijnen met de betaling van twee opeenvolgende termijnen of voor een substantieel deel van de verschuldigde termijn in gebreke 
blijft, of indien de OG een insolventieprocedure of een soortgelijke procedure aanvraagt, of wanneer een dergelijke procedure wordt geopend of de 
opening ervan bij gebrek aan baten wordt afgewezen. 

(3) Wij hebben het recht om prestaties te laten uitvoeren door bedrijven die door ons (onderaannemers) zijn aangesteld. 

§4 Prijzen 
(1) Tenzij anders bepaald in het contract zijn onze prijzen "af fabriek", exclusief verpakking. De verpakking wordt apart in rekening gebracht. 
(2) Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen overeenkomstig aan te passen, indien zich na het sluiten van het contract verlagingen of 

verhogingen van de kosten voordoen, vooral als gevolg van collectieve overeenkomsten, of veranderingen van de materiaal-, energie- of 
vrachtprijzen of op basis van overheidslasten. Deze zullen wij op verzoek voorleggen aan de OG. 

(3) Prestaties die niet uitdrukkelijk in de offerte staan vermeld en die nodig zijn om de order uit te voeren of op verzoek van de OG worden uitgevoerd, 
worden bijkomend in rekening gebracht. 

(4) Alle prijzen zijn nettoprijzen, d.w.z. dat de wettelijke BTW niet inbegrepen is in onze prijzen. De BTW zal afzonderlijk op de factuur worden vermeld 
aan het wettelijke percentage op de factuurdatum. 

(5) De aftrek van een korting vereist een bijzondere schriftelijke overeenkomst. Een eventuele overeengekomen korting wordt niet toegekend als de OG 
betalingsachterstand heeft in verband met eerdere leveringen. 

§ 5 Betalingen 
(1) Facturen zijn bij ontvangst onmiddellijk te betalen zonder enige aftrek. Het verlenen van uitstel van betaling moet schriftelijk worden 

overeengekomen. Als de OG in gebreke van betaling blijft, hebben wij het recht verwijlintresten van 8 procent boven de basisrente te eisen. Als we 
in staat zijn een hogere vertragingsschade te bewijzen, hebben wij het recht om deze te claimen. De OG heeft echter het recht aan te tonen dat wij 
als gevolg van de betalingsvertraging geen of aanzienlijk minder schade hebben geleden. 

(2) Wissels, cheques of bankoverschrijvingen zijn pas geldig als betaling na inning of nadat ze zijn bijgeschreven op onze rekening; de hiermee gepaard 
gaande kosten en uitgaven zijn ten laste van de OG. 

(3) De OG kan alleen aanspraak maken op verrekeningsrechten als diens tegenvorderingen wettelijk zijn opgesteld, onbetwist zijn of door ons worden 
erkend. Bovendien kan de OG een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie. 

(4) Als de OG ons nog geld verschuldigd is op basis van meerdere verplichtingen voor soortgelijke prestaties en als wat door hem is gepresteerd 
onvoldoende is om alle schulden af te lossen, dan wordt in eerste instantie onder verscheidene opeisbare schulden, deze afgelost die de schuldeiser 
minder zekerheid biedt, en onder meerdere die evenveel zekerheid bieden, de voor de schuldenaar meest hinderlijke, en onder meerdere even 
hinderlijke de oudste schuld, en bij dezelfde ouderdom elke schuld evenredig. 

§6 leveringen en installatie 
(1) Tenzij in het contract anders voorzien, wordt levering "af fabriek" overeengekomen. Op verzoek van de OG zullen wij de levering dekken met een 

transportverzekering; de kosten hiervoor worden gedragen door de OG. 
(2) Als de OG in gebreke van aanvaarding blijft of in strijd is met overige verplichtingen tot medewerking, hebben wij recht op vergoeding van de 

ontstane schade, met inbegrip van eventuele aanvullende kosten Verdere aanspraken blijven voorbehouden. Zo hebben wij het recht in het geval 
van gebreke van aanvaarding door de OG voor de opslag van de levering de OG € 3,50/m2  (netto) per maand aan te rekenen; de OG heeft het recht 
om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat deze aanzienlijk lager ligt dan het forfait; verdere vorderingen blijven ons voorbehouden. 

(3) In zover aan de voorwaarden van §6 (2) is voldaan, is het risico van een accidenteel verlies of een toevallige verslechtering van de contractgoederen 
over op de OG, op het tijdstip waarop hij in gebreke is van aanvaarding of betaling. 

(4) Als we worden verhinderd om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen door het optreden van onvoorziene buitengewone omstandigheden, 
die wij ondanks redelijke zorgvuldigheid niet konden voorkomen - in onze fabriek of in de fabrieken van één van onze leveranciers of 
onderaannemers - zoals bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, ingrepen door autoriteiten, vertragingen in de aanvoer van grondstoffen en bouwmaterialen, 
problemen bij de energielevering, dan wordt de levertermijn overeenkomstig verlengd, als de levering of de prestaties onmogelijk worden. Als de 
levering of prestatie door de hogervernoemde omstandigheden onmogelijk wordt, worden wij bevrijd van de leveringsverplichting. Ook in het geval 
van een staking of lock-out wordt de levertijd in redelijke mate verlengd, indien de levering of de dienst niet onmogelijk is. Indien de levering of 
prestaties onmogelijk wordt, worden we bevrijd van de leveringsverplichting. De OG wordt op de hoogte gebracht in het geval van onvoorzienbare, 
uitzonderlijke omstandigheden. Als in de hogervernoemde gevallen de levertijd wordt verlengd of de leverancier wordt bevrijd van de verplichting tot 
levering, dan vervallen alle hieruit resulterende schadeclaims door de OG. 

(5) Onvolledige voorafgaande constructieprestaties, ontbrekende testrapporten of toelatingen, wijzigingen achteraf of aanvullingen aan de prestaties 
vereisen het verplaatsen van termijnen en heronderhandeling van afspraken. 

(6) Voor afspraken met vastgesteld levertijdstip geldt in principe een carenztijd van 2 uur vòòr het het laden in onze fabriek en voor het lossen op de 
plaats van ontvangst. 

(7) De OG moet ervoor zorgen dat we ter plaatse zonder onderbreking kunnen lossen. 

§7 Werfvoorwaarden 
(1) Toegangswegen, losplaatsen en halvloeren moeten zodanig zijn gedimensioneerd en voorzien dat de werf gemakkelijk met zwaar en extra lang 

transport, alsook met autokranen en rolsteigers bereikbaar en berijdbaar is. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan en als hierdoor verplaatsingen 
van de afspraak ontstaan, dan zijn de extra kosten voor rekening van de OG. 

(2) Het plaatsen, uitrichten en betonneren van stalen onderdelen in uitsparingen op de werf, evenals het betonneren van steunen maakt geen deel uit 
van onze dienstverlening.  
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§8 Oplevering 
(1) De oplevering van bouwprestaties conform VOB/B en van contractuele prestaties dient onmiddellijk na het aantonen van de afronding te gebeuren. 

Dit geldt ook voor afgesloten deelprestaties. 
(2) Als geen oplevering vereist is, wordt de prestatie als opgeleverd beschouwd 12 werkdagen na kennisgeving over de voltooiing van de prestatie. 

§9 Aansprakelijkheid voor schade 
(1) Schadeclaims van de OG veronderstellen, dat deze zijn verbintenissen uit hoofde van § 377 HGB in verband met onderzoek en bestraffing naar 

behoren heeft nageleefd. 
(2) In het geval de contractgoederen gebreken vertonen, zijn wij gerechtigd naar eigen goeddunken, ofwel de fouten recht te zetten, ofwel nieuwe 

foutvrije goederen te leveren. In het geval van reparatie dragen wij de kosten alleen tot het bedrag van de prijs van de contractgoederen. 
(3) Als de oplossing faalt, heeft de OG het recht naar keuze om intrekking of een reductie te eisen. 
(4) Wij zijn aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, in zover de OG een schadevergoeding eist, op basis van opzet of grove schuld, met inbegrip 

van opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of agenten. Als ons geen opzettelijke schending van het contract wordt ten laste gelegd, 
is de aansprakelijkheid voor de schade begrensd tot de voorzienbare, typisch optredende schade. 

(5) Wij zijn aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, in zover wij verwijtbaar een wezenlijke contractuele verplichting schenden; in dit geval 
echter, is de aansprakelijkheid voor de schade begrensd tot de voorzienbare, typisch optredende schade. 

(6) De aansprakelijkheid wegens verwijtbare schending van leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte 
aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. 

(7) Tenzij hierboven anders is overeengekomen, is de aansprakelijkheid uitgesloten. 
(8) De verjaringstermijn van schadeclaims richt zich naar de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek (BGB). De verjaringstermijn van schadeclaims van 

bouwwerkzaamheden conform VOB/B is gebaseerd op § 13 VOB/B. 
§10 Totale aansprakelijkheid 
(1) Een aansprakelijkheid voor schadevergoeding die verder gaat dan deze voorzien in §9 is uitgesloten - ongeacht de juridische aard van de ingediende 

vordering. Dit geldt in het bijzonder voor schadevergoedingsclaims als gevolg van nalatigheid bij het afsluiten van het contract, plichtsverzuim of 
onrechtmatige claims voor materiële schade op grond van §823 BGB. 

(2) De begrenzing conform §10 (1) is ook van toepassing als de OG in plaats van een vordering tot vergoeding van de schade, een vergoeding voor 
nutteloze kosten verlangt. 

(3) Waar de aansprakelijkheid voor schade tegenover ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze 
medewerkers, arbeiders, werknemers, vertegenwoordigers en agenten. 

§11 Eigendomsvoorbehoud 
(1) We behouden ons de eigendom van de contractgoederen voor tot de ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de OG, met inbegrip 

van alle uitstaande vorderingen, zoals bv. deze die voortvloeien uit aanvullende orders, nabestellingen. In zover we met de OG betaling van de 
prestaties overeenkomen met cheques en bankwissels, strekt dit voorbehoud zich uit tot de inning van de door ons aanvaarde wissel door de OG en 
stopt dit niet door onze aanvaarding van de ontvangen cheque. Bij contractbreuk door de OG, vooral bij betalingsvertraging, zijn wij gerechtigd de 
contractgoederen terug te nemen. Onze terugname van de contractgoederen staat gelijk aan onze opzegging van het contract. Wij hebben het recht 
om de contractgoederen na de terugname te verkopen, de opbrengst ervan moet worden afgetrokken van de verplichtingen van de OG - met aftrek 
van redelijke administratiekosten. 

(2) De OG is verplicht de contractgoederen met zorg te behandelen; met name is hij verplicht deze op eigen kosten voldoende tegen vervangingswaarde 
te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal. In zoverre onderhouds- en inspectiewerken vereist zijn, moet de OG deze op eigen kosten tijdig 
doorvoeren. 

(3) We hebben het recht om de contractgoederen tijdens de gebruikelijke uren te bezichtigen, waarbij we de OG 24 uur van tevoren hiervan op de 
hoogte brengen. De OG moet ervoor zorgen dat de contractgoederen ook in geval van zijn afwezigheid bereikbaar zijn. 

(4) Bij inbeslagnames of andere ingrepen door derden moet de OG ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen, zodat we een klacht kunnen 
indienen op grond van § 771 ZPO. Indien de derde partij niet in staat is om ons te vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van 
een aanklacht conform § 771 ZPO, is de OG aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor ons. 

(5) De OG heeft het recht om de contractgoederen bij normale gang van zaken door te verkopen; echter staat hij nu reeds alle schuldvorderingen aan 
ons af ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van onze schuldvordering, die ontstaan uit de doorverkoop aan zijn afnemer of 
derde partij, en ongeacht of de contractgoederen zonder of na verwerking werden doorverkocht. De OG blijft ook na het afstaan bevoegd om deze 
schuld in te vorderen. Onze bevoegdheid om de schuld zelf in te vorderen blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons er echter toe om de schuld 
niet in te vorderen zolang de OG voldoet aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeengekomen opbrengsten, niet in betalingsachterstand geraakt, 
en er in het bijzonder geen aanvraag voor een faillissement of insolventieprocedure loopt of staking van betaling. Als dit wel het geval is, kunnen we 
eisen dat de OG de overgedragen schuldvorderingen en hun debiteuren aan ons bekendmaakt, alle informatie die nodig is voor het invorderen van 
de schuld en de relevante documenten aan ons overhandigt, en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de de overdracht. 

(6) De verwerking of herschikking van de contractgoederen door de OG wordt altijd voor ons gedaan. Indien de contractgoederen worden verwerkt met 
andere voorwerpen die ons niet toebehoren, dan zullen wij het mede-eigendom verwerven van het nieuwe object in de verhouding van de waarde 
van de contractgoederen (eindbedrag van factuur inclusief BTW) tot de andere verwerkte voorwerpen ten tijde van de verwerking. Voor het door de 
verwerking ontstane goed, geldt voor de rest hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde contractgoederen. 

(7) Indien de contractgoederen onscheidbaar worden gemengd met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, dan zullen wij het mede-eigendom 
verwerven van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van de contractgoederen (eindbedrag van factuur inclusief BTW) tot de andere 
verwerkte voorwerpen ten tijde van de verwerking. Indien het mengen zodanig gebeurt dat het voorwerp van de OG als hoofdvoorwerp wordt 
beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de OG het mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt. De besteller bewaart het zo ontstane enige 
eigendom of mede-eigendom voor ons. 

(8) De OG staat aan ons ook de vorderingen af voor het beveiligen van onze vorderingen tegen hem, die ontstaan tegen een derde partij door de 
connectie van de contractgoederen met een perceel. 

(9) Wij verbinden ons ertoe om de waardepapieren waarop we recht hebben op vraag van de OG in zover vrij te geven, als de realiseerbare waarde van 
onze waardepapieren de te dekken vorderingen met meer dan 10% overstijgt; de keuze van de vrij te geven waardepapieren ligt bij ons. 

§12 Rechtsgebied; plaats van uitvoering 
(1) Als de OG een firma is, geldt het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel, wij zijn echter gerechtigd de OG te dagvaarden op de plaats van zijn 

maatschappelijke zetel. 
(2) Tenzij anders overeengekomen in het contract, is onze maatschappelijke zetel de plaats van uitvoering. 

§13 Slotbepaling 
(1) Aanvullingen, wijzigingen of aanvullende afspraken dienen schriftelijk  te worden vastgelegd. De mogelijkheid van mondelinge aanvullende afspraken 

is daardoor niet uitgesloten. 
(2) Deze overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (BGB) en het Duitse Wetboek van Koophandel 

(HGB). 
(3) Indien enkele bepalingen van de overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, of als de overeenkomst hiaten bevat, zal de geldigheid van 

de overige bepalingen van de overeenkomst daardoor niet worden aangetast.  
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