ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2020
VAN
LAURA METAAL HOLDING BV
LAURA METAAL EYGELSHOVEN BV
LAURA STAALCENTER MAASTRICHT BV
Artikel 1
1.1.

-

Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op al
onze rechtshandelingen en werkzaamheden met de koper en/of opdrachtgever (hierna
gezamenlijk te noemen: “de koper”) inzake de verkoop en/of levering (hierna
gezamenlijk te noemen: “de koop”, “de koopovereenkomst”) van zaken, goederen en
diensten (hierna gezamenlijk te noemen: ”de goederen”, “de diensten”, “de zaken” of
“het ver- / gekochte”). Wij worden in het navolgende aangeduid als “verkoper”. Onder
de levering van diensten wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan het op
verzoek be- of verwerken van bepaalde producten, niet in eigendom van ons.
Alle andere voorwaarden van de koper of derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij wij
uitdrukkelijk en schriftelijk met die andere voorwaarden akkoord zijn gegaan.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door onze directie uitdrukkelijk en
schriftelijk is ingestemd.
Onder “verkoper” verstaan wij, zowel separaat als gezamenlijk: Laura Metaal Holding
BV, Laura Metaal Eygelshoven BV (mede handelend onder de namen Laura Metaal
Fabrications, Laura Metaal Road Safety en Laura Metaal Sheet Pile) en Laura
Staalcenter Maastricht BV, waaronder ook Laura Metaal te Beverwijk.
Indien koper gebruik maakt van standaard inkoopvoorwaarden, gelden deze in ieder
geval niet indien deze standaard inkoopvoorwaarden in strijd komen c.q. zijn met enige
in de onderhavige algemene voorwaarden voorkomende bepaling, tenzij verkoper zich
uitdrukkelijk en schriftelijk met die voorwaarden akkoord verklaart.
Indien een of meer bepalingen van onderhavige algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan wel ongeldig blijken te zijn,
zullen de overige bepalingen van onderhavige voorwaarden onverkort in stand blijven.
Deze voorwaarden gelden voor alle landen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Wij behouden ons het recht voor deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
gedurende een lopende overeenkomst tussentijds te wijzigen.

-

Aanbiedingen en verkoopbevestigingen
Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Overeenkomsten waarbij wij als verkoper optreden binden ons niet eerder dan nadat wij
dergelijke overeenkomsten schriftelijk hebben bevestigd.
Indien koper binnen 10 dagen na dagtekening van de verkoopbevestiging niet heeft
gereclameerd, gaat hij met de inhoud van deze bevestiging akkoord, alsmede met de
toepasselijkheid van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden inclusief geschillenregeling
zoals hier vermeld.

-

Levering, afname en risico
Verkoper verbindt zich tot levering en koper verbindt zich tot afname.
Levering en afname vinden plaats Free Carrier (FCA) op onze locatie volgens de meest
recente versie van Incoterms 2020, tenzij anders is overeengekomen.
De goederen reizen te allen tijde voor rekening en risico van koper, tenzij anders tussen
partijen schriftelijk is overeengekomen.
Het risico van het verkochte gaat op koper over vanaf het ogenblik van de levering,
bedoeld in sub 3.2.
Indien een bepaalde termijn van verzending of levering der verkochte goederen is
overeengekomen geldt deze termijn niet als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, en zijn wij, bij overschrijding van deze overeengekomen termijn niet
gehouden tot enige vergoeding van enigerlei daaruit voortvloeiende schade. Koper
vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derde ter zake.
Wij hebben te allen tijde het recht de order in gedeelten te leveren.
Wij hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
uitvoeren in welk geval op deze voorwaarden ook door en ten behoeve van deze derden
een beroep kan worden gedaan.
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3.8.

Artikel 4
4.1.

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij
gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om, te onzer keuze, zonder voorafgaande
ingebrekestelling betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te
vorderen of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden,
onverminderd ons recht om volledige vergoeding van geleden schade te vorderen. In
het eerstgenoemde geval worden de goederen geacht door koper af fabriek te zijn
afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de koper en tegen vergoeding aan
ons van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Indien een dergelijke
termijn niet is overeengekomen, zijn wij tenzij schriftelijk anders overeengekomen tot
hiervoor omschreven maatregelen gerechtigd, indien de gekochte goederen niet binnen
4 maanden na de verkoopbevestiging zijn afgenomen.
-

Transport en het laden, bijladen, stuwen en zekeren van de lading
Indien en voor zover koper ons gevraagd heeft het transport te regelen en wij dus als
afzender fungeren, doen wij dit louter op instructie en voor rekening en risico van de
koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ook eventuele
handelingen die wij ten tijde van de levering verrichten, waaronder het laden, dan wel
stuwen en/of zekeren van de lading, geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van
de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade ter zake en koper vrijwaart
ons voor enigerlei aanspraken ter zake.
Indien en voor zover koper het transport zelf regelt, zijn wij niet verantwoordelijk voor
het laden, stuwen en/of zekeren van de lading. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt
bij de koper. Indien en voor zover wij op instructie van de koper dan wel op instructie
van de door de koper ingeschakelde vervoerder wel dergelijke activiteiten verrichten,
bijvoorbeeld omdat de vervoerder niet over de juiste middelen beschikt, gebeurt dit
uitsluitend voor rekening en risico van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor
enigerlei schade ter zake en koper vrijwaart ons voor enigerlei aanspraken ter zake.
Indien en voor zover het gaat om goederen die door ons bijvoorbeeld be- of verwerkt
zijn en niet eigendom zijn van ons, en wij gevraagd worden door de koper het transport
te regelen en/of al dan niet gevraagd worden door de koper of de vervoerder bepaalde
handelingen te verrichten waaronder bijvoorbeeld het laden, stuwen en/of zekeren van
de lading, gebeurt dit uitsluitend voor rekening en risico van de koper. Wij zijn niet
aansprakelijk voor enigerlei schade ter zake en de koper vrijwaart ons voor enigerlei
aanspraken ter zake.
Te allen tijde heeft te gelden dat op de koper dan wel door de ten behoeve van de
koper ingeschakelde vervoerder de eindverantwoordelijkheid en een controleplicht rust.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van derden zoals de overheid en
wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele van overheidswege opgelegde boetes,
beide verband houdende met het transport dan wel het laden, stuwen en zekeren van
de lading. De koper c.q. opdrachtgever vrijwaart ons voor enigerlei aanspraken ter
zake.
Onder laden in de zin van dit artikel wordt ook verstaan het ‘bijladen’ van een lading,
welke situatie dus van toepassing is als zich reeds een andere lading in de vrachtwagen
c.q. trailer bevindt.

-

Zekerheidsstelling
Wij zijn te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan
met een reeds begonnen levering van de koper zekerheidsstelling te vorderen dat koper
aan zijn al dan niet toekomstige verplichtingen zal voldoen.
De zekerheidsstelling kan uitsluitend ter bepaling van verkoper gevraagd worden in de
vorm van een voorschot, hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een
bankgarantie.
Bij niet tijdige vooruitbetaling of het niet verstrekken van de verlangde
zekerheidsstelling zijn wij niet gehouden te leveren en zijn wij desgewenst gerechtigd
na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder
dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
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Artikel 6
6.1.

-

6.2.

6.3.

Artikel 7
7.1.

-

Prijzen
Alle prijzen gelden exclusief de op het ogenblik van het afsluiten der overeenkomst
geldende omzetbelasting. De emballage is niet in de prijs inbegrepen en wordt
afzonderlijk in rekening gebracht.
De bedongen prijzen gelden Free Carrier (FCA, Incoterms 2020) op onze locatie, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen is.
Voor zover in de tussen ons en koper overeengekomen prijs rekening is gehouden met
ten laste van ons komende kosten van transport, verzekering en dergelijke, zijn deze
gebaseerd op de bij afsluiting van het contract aan ons bekende tarieven en zijn deze
uitsluitend van toepassing op normale omstandigheden. Additionele kosten door
bijvoorbeeld verhoging van deze kosten en nieuw ingestelde kosten, rechten of
belastingen, hoe ook genaamd, alsmede kosten veroorzaakt door verandering van de
normale omstandigheden, zijn voor rekening van koper.
Indien, in verband met levering van belangrijke hoeveelheden gedurende een bepaalde
periode, door koper prijskortingen zijn bedongen, dan gelden deze kortingen uitsluitend,
indien de overeengekomen hoeveelheden inderdaad tijdens de overeengekomen periode
volledig door koper zijn afgenomen en de levering tijdig heeft plaatsgevonden.
Wanneer op het tijdstip van uitvoering van de order of een deel daarvan de lonen, de
prijzen der grondstoffen en/of andere kostprijsfactoren zijn gestegen, zijn wij
gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
Wij zijn daartoe eveneens gerechtigd bij devaluatie van het betaalmiddel of bij
koersverschillen ten nadele van ons

-

Betaling
De betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 30 dagen nadat de levering
als bedoeld onder art. 3 heeft plaatsgevonden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Reclames e.d. omtrent het geleverde geven koper nooit het recht
betalingen op te schorten of te verrekenen met andere openstaande posten.
De betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij een ander betaalmiddel schriftelijk
wordt overeengekomen.
Indien het verschuldigde niet binnen de in art. 8.1. genoemde termijn aan ons is
voldaan, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht
om zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag van factuur rente in rekening te
brengen naar het percentage van de in Nederland geldende wettelijke handelsrente als
bedoeld in art. 6:119a Burgerlijk Wetboek en tevens alle op de inning van onze
vordering betrekking hebbende buitengerechtelijke kosten ad 15% over het niet
betaalde bedrag, onverminderd overige rechten van ons.
Niet betaling op de vervaldag heeft voorts het vervallen van de garantie als in art. 10
bedoeld tot gevolg. Van rechtswege worden bovendien alle door de koper krachtens
andere facturen of uit anderen hoofde aan ons verschuldigde bedragen onmiddellijk
opeisbaar, inclusief vorderingen op groepsondernemingen.
Als plaats van betaling geldt onze plaats van vestiging.
Wij hebben voor al hetgeen aan ons verschuldigd is uit hoofde van de verkoop, levering
en opslag een retentierecht op alle zaken, die wij onder ons hebben van de koper, zowel

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Artikel 8
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

Overmacht
Bij overmacht hebben wij het recht te onzer keuze óf de termijn van levering te
wijzigen, óf de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren dan wel te
ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enigerlei
schadevergoeding.
Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan
elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten
tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds voorzien –, die nakoming van
de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet
reeds begrepen onder meer doch niet uitsluitend oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, terrorisme, werkstaking of uitsluiting in verkopersbedrijf, in een gelieerde
onderneming of bij logistieke dienstverleners, een epidemie of pandemie zoals Corona
(Covid-19), transport-moeilijkheden, brand, storm, wateroverlast en/of daaruit
voortvloeiende schade, storing in de aanvoer van door verkoper benodigde grondstoffen
en/of halffabricaten en andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of diens
toeleverancier en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
Met betrekking tot overeenkomsten, gesloten ondanks het bestaan of de
voorzienbaarheid van omstandigheden als bedoeld onder art. 6.1. of 6.2. zijn wij
bevoegd ons op wijziging of verscherping, dan wel op het intreden van die
omstandigheden te beroepen in de zin als in sub 6.1 en 6.2. omschreven.
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voor openstaande vorderingen en/of toekomstige vorderingen, onder meer, doch niet
beperkt tot, schadevergoeding ter zake van ontbinding c.q. beëindiging van de tussen
partijen gesloten overeenkomst(en), zonder dat daarbij van belang is welke partij de
ontbinding heeft ingeroepen, in het kader van de verkoop als voor andere vorderingen
al dan niet verband houdende met de verkoop.
Tevens verstrekt de koper ten behoeve van ons nu reeds voor alsdan een recht van
vuistpand op alle zaken, die wij van koper onder ons hebben of zullen verkrijgen, tot
zekerheid voor hetgeen de koper ons verschuldigd is of zal worden, uit welke hoofde
dan ook, inclusief hetgeen van groepsondernemingen te vorderen is.
Wij zijn bevoegd de bedragen die wij aan de koper of andere tot hetzelfde concern als
koper behorende vennootschappen eventueel verschuldigd zijn te verrekenen met
bedragen die de koper aan ons verschuldigd is.

8.7.

Artikel 9
9.1.

-

9.2.

9.3.

9.4.

Artikel 10 10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

Eigendomsvoorbehoud
De door ons geleverde goederen blijven het volledige eigendom van ons, totdat al onze
vorderingen op koper door of namens de koper geheel aan ons zijn betaald.
Onverminderd de overige aan koper toekomende rechten, worden wij onherroepelijk
door de koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens ons aangegane
betalingsverplichtingen om welke reden dan ook niet of niet tijdig nakomt, zonder enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door ons geleverde en aan roerende of
onroerende zaken bevestigde zaken op eerste vordering te demonteren en tot ons te
nemen, en koper is verplicht daaraan alle door ons noodzakelijk geachte medewerking
te verlenen.
In geval zaken ter beschikking worden gesteld aan koper ter bewerking of verwerking,
dan wel ter vereniging of vermenging met zaken niet aan ons in eigendom toebehorend,
dan blijven wij eigenaar respectievelijk worden wij eigenaar van de aldus ontstane
zaken. Voorts verkrijgen wij een pandrecht op de aldus ontstane nieuwe zaken. Koper is
verplicht alle hier omschreven zaken duidelijk zichtbaar als afkomstig van verkoper
onder zich te houden.
Vorderingen van koper op derden, verband houdende met doorverkoop, beschadiging of
verdwijning van onder ons eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, worden hierbij
reeds aan ons verpand, ongeacht of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in
de meest ruime zin van het woord gebruikt of verbruikt zijn of aan meerdere afnemers
zijn doorverkocht. De in dit lid bedoelde verpande vordering strekt tot zekerheid voor al
hetgeen wij van koper te vorderen hebben, onverminderd onze overige rechten
voortvloeiend uit deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Garantie
Wij staan in zowel voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen als voor
de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal voor een termijn van
maximaal 12 maanden, een en ander in dier voege, dat enkel gebreken, die zijn
ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons
ontworpen constructie – voor zover wij de constructie daadwerkelijk ontworpen hebben
– dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van ondeugdelijk materiaal
door ons, kosteloos door ons zullen worden hersteld. De koper is gehouden ons binnen
7 werkdagen na ontdekking van de eventuele ondeugdelijkheid schriftelijk in kennis te
stellen. Doet de koper dat niet, dan is deze bepaling niet van toepassing.
In geval koper aan ons grondstoffen of goederen ter ver- of bewerking verstrekt, wordt
alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der ver- en bewerking.
Plaatmateriaal wordt geleverd in vooraf schriftelijk opgegeven kwaliteit. Alle overige
materiaalvereisten (zoals toleranties, verzinkbaarheid etc.) dienen vooraf schriftelijk te
zijn overeengekomen.
Goederen en materiaal, waarvoor garantie wordt gevraagd, worden door en op kosten
van koper naar ons teruggezonden. Bij gegrond bevonden klachten zenden wij de
onderhavige goederen FCA (Incoterms 2020) aan koper terug.
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Artikel 11 11.1.
11.2.
11.3.

Artikel 12 12.1.

12.2.
12.3.

Artikel 13 13.1.

13.2.

13.3.

Reclames
Alle reclames wegens uitwendig waarneembare dan wel onmiddellijk te constateren
gebreken kunnen op straffe van verval van rechten slechts worden ingediend op het
ogenblik van levering van de goederen als in art. 3.2. bedoeld.
Reclames geven koper niet het recht zijn betalingen geheel of gedeeltelijk op te
schorten, terwijl koper evenmin beroep kan doen op verrekening.
Op de koper rust de bewijslast dat de reclame gegrond is. Door ons gegrond bevonden
reclames geven in afwijking van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek de koper
slechts ten hoogste het recht op, indien redelijkerwijs mogelijk, gratis herlevering van
een gedeelte van het verkochte (product en/of dienst), welke gratis herlevering
tegelijkertijd geldt ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding, uit
welken hoofde dan ook.
Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in art. 10 en 11
van
deze
voorwaarden
omschreven
verplichtingen;
elke
vordering
tot
schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen van de onder art. 10
en 11 genoemde verplichtingen, is uitgesloten. Elke vordering ter zake van
bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies of andere indirecte
schade, hoe ook genaamd, is uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten,
schaden en intrest, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of
vanwege de koper verstrekte gegevens;

daden en nalatigheden van ons, onze ondergeschikten dan wel andere personen die
door of vanwege ons te werk zijn gesteld, behoudens opzet of grove schuld van de
tot de bij onze bedrijfsleiding behorende personen;

daden en nalatigheden van de koper of zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege koper te werk zijn gesteld;

beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de koper ter
beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en/of
andere zaken.
De koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade op enigerlei wijze verband houdende
met de uitvoering van onze overeenkomst met koper.
Indien wij onverhoopt aansprakelijk mochten zijn en ons al dan niet ten volle kunnen
beroepen op het bepaalde in artikel 10.1, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Is deze dekking om welke reden dan
ook niet van toepassing, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto
factuurwaarde van uit hoofde van de de overeenkomst de door ons zelf geleverde
producten c.q. diensten gedurende het laatste jaar.
Opschorting en ontbinding
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht in de zin van art. 5 zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige
schadevergoeding gehouden zullen zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en
aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 zijn wij gerechtigd
terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door koper
gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet
worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de koper gehouden om na
betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen
goederen tot zich te nemen, bij gebreke waarvan art.13.4 overeenkomstige toepassing
vindt.
Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de
koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te
voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging,
onvoldoende (ten genoegen van ons te bepalen) kredietlimieten of overschrijding
daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het
bedrijf van de koper, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn
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13.4.

13.5.

Artikel 14 14.1.

14.2.

vorderingen of (een deel van) zijn aandelen, alsmede bij verandering van zeggenschap
binnen de onderneming/het bedrijf van de koper zijn wij gerechtigd om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van
deze overeenkomsten voor ten hoogte 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of
ten dele te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zullen zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten. Gedurende
de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen
voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
overeenkomst(en).
In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk
opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen, en zijn wij bevoegd om de ter
uitvoering van de overeenkomst door ons gereserveerde en/of in bewerking genomen
en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere goederen voor
rekening en risico van de koper te doen opslaan.
In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen
voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek
van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door ons
bespaarde kosten, en is de koper gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen
en de daarin begrepen goederen tot zich te nemen, bij gebreke waarvan art. 3.8. in
werking treedt.
De koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.
In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde
gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in
een door partijen ondertekend contract of een door ons ondertekende
opdrachtbevestiging.
De door ons uitgebrachte aanbieding, alsmede de door ons vervaardigde of verstrekte
tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
e.d. blijven onze eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De
informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en
constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan ons, ook al zijn
daarvoor kosten in rekening gebracht. De koper staat er voor in dat bedoelde
informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met
schriftelijke toestemming van ons wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend
gemaakt of gebruikt.

Artikel 15 - Keuring en overnamebeproeving
15.1.
De koper zal het product keuren ten tijde van de levering en indien wij dit schriftelijk
toestaan zoals in geval van een overnamebeproeving binnen uiterlijk 14 dagen na de
levering als bedoeld in artikel 3 respectievelijk – indien montage/installatie is
overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie, onverminderd
hetgeen in 10.1. is opgenomen. Indien deze termijn zonder schriftelijke en
gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht
te zijn geaccepteerd.
15.2.
Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de koper na de ontvangst of,
indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie ons in de
gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en
veranderingen aan te brengen, die wij nodig achten. De overnamebeproeving zal
onverwijld na het verzoek van ons daartoe in tegenwoordigheid van de koper worden
gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is
uitgevoerd, alsmede indien de koper niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet,
wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
15.3.
Onverminderd de gehoudenheid van ons tot nakoming van onze garantieverplichtingen
zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de koper ter zake van
een tekortkoming in de prestatie van ons uitsluiten.
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Artikel 16 16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Artikel 17 17.1.

17.2.
17.3.

Artikel 18 -

Verwerking persoonsgegevens
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door ons
persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke
en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.
Wij kunnen persoonlijke gegevens onder meer, doch niet uitsluitend, verwerken voor de
volgende doelen: het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, voor de facturatie en
betalingsadministratie, voor het waarborgen van onze kwaliteit en het ontwikkelen van
onze diensten, voor marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor
diensten en/of producten. De door de koper opgegeven persoonsgegevens worden
opgenomen in onze klantenadministratie.
Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij steeds rekening houdend met de stand van de
techniek en de aard van de verwerking. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan
wettelijk toegestaan of verplicht is voor de hierboven genoemde doelen.
Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Wij zijn
echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de koper of derden die het
gevolg is van onder meer, doch niet uitsluitend, onvoldoende beveiliging van onder
meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens,
gegevensregisters, of dataverlies in de ruimste zin van het woord. De koper vrijwaart
ons ten aanzien van alle mogelijke aansprakelijkheden of boetes die voortvloeien
uit de verwerkersovereenkomst in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen
onder meer, doch niet uitsluitend, AVG-boetes en alle aanspraken van personen van wie
persoonsgegevens zijn of worden verwerkt.
Bevoegde rechter
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd), die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van
daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan
de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, tenzij wij dergelijke geschillen in voorkomend
geval wensen te onderwerpen ofwel aan het oordeel van hetzij drie arbiters, benoemd en
uitspraak doende overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut
(N.A.I.) te Rotterdam, dan wel aan het oordeel van de rechter van de plaats van vestiging
van koper.
De eventuele arbitrage zal in de Nederlandse taal worden gehouden.
Voornoemde leden laat onverlet dat partijen een andere vorm van geschillenbeslechting
kunnen overeenkomen, zoals mediation.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en alle de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april
1980, Tractatenblad 1981,84 en 1986,61 zijn uitgesloten, evenals enige andere
internationale regelingen waarvan uitsluiting is toegestaan.
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