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1. Geldigheidsgebied

keuze hetzij vooruitbetaling of borgstelling te vorderen. Indien aan deze sommatie niet wordt voldaan, hebben wij voorts het recht, na afloop van een redelijke termijn de vervulling van de overeenkomst te weigeren.
De besteller kan niet verrekenen met een door ons betwiste tegenvordering
en ook geen recht van detentie uitoefenen.
Betalingen aan onze vertegenwoordigers en medewerkers zijn alleen rechtsgeldig bij voorlegging van een schriftelijke incassovolmacht.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor de volle omvang van
het handelsverkeer met de besteller, ook als hieraan bij latere transacties niet
meer gerefereerd wordt. Inkoopvoorwaarden van de besteller worden hiermede uitdrukkelijk tegengesproken. Zij gelden uitsluitend als wij daarin schriftelijk hebben toegestemd; in onze orderacceptatie of levering ligt geen
toestemming besloten. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden niet
tegenover particuliere verbruikers.

9. Speciaal geproduceerde uitvoeringen

2. Sluiting van de overeenkomst, hoedanigheid van de producten

Bij producten die wij produceren naar de vereisten, specificaties e.d. van de
besteller enz., draagt hij als enige de verantwoordelijkheid voor de juistheid
daarvan. Hij dient ons te vrijwaren van alle aanspraken die derden om die
reden uit commerciële beschermings- of auteursrechten tegen ons of een door
ons ingeschakelde onderneming indienen.
Bij speciaal geproduceerde uitvoeringen is een meer- of minderlevering van
10 % overeenkomstconform. Onze prijsvordering wordt dienovereenkomstig
verhoogd of verminderd. Details dienen afzonderlijk overeengekomen te worden.

Onze offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen pas tot stand door onze
schriftelijke orderbevestiging die doorslaggevend is voor de inhoud van de
overeenkomst. Indien wij geen orderbevestiging verzenden, komt de leveringsovereenkomst tot stand door onze levering van de producten.
Beschrijvingen en afbeeldingen van onze producten zijn slechts bij benadering maatgevend. Wij behouden ons wijzigingen van onze producten tot de
levering voor, met name technische wijzigingen binnen het kader van ons kwaliteitsverbeterend onderhoud, waardoor echter geen onevenredige afbreuk
mag worden gedaan aan de belangen van de besteller.

10. Eigendomsvoorbehoud

3. Uitsluiting van annulering en retourzending

geleverde producten blijven ons eigendom totdat de besteller alle vorderingen
heeft vereffend die wij nu en in de toekomst tegenover hem hebben.
De besteller mag de producten waarvoor ons eigendomsvoorbehoud geldt,
binnen het kader van een ordentelijk handelsbedrijf verwerken, tenzij hij in
betalingsverzuim verkeert of de betalingen heeft gestaakt. Voor het geval van
verwerking geldt als nu reeds overeengekomen dat ons aan de door verwerking ontstane nieuwe producten een mede-eigendomsaandeel toekomt dat
overeenstemt met de waarde van onze voorbehoudsproducten in verhouding
tot de waarde van de nieuwe, verwerkte producten. De besteller bewaart de
door de verwerking ontstane nieuwe producten voor ons. Dit geldt eveneens
als de besteller de producten waaraan wij de eigendom hebben voorbehouden, met andere producten mengt, verbindt of daarin monteert.
De besteller mag de producten waarvoor ons eigendomsvoorbehoud geldt of
waaraan ons een mede-eigendom toekomt, binnen het kader van een ordentelijk handelsbedrijf verkopen, tenzij hij in betalingsverzuim verkeert of de betalingen heeft gestaakt. Hij mag de producten niet verpanden of als zekerheid
overdragen. Een verkoop naar het buitenland is alleen geoorloofd met onze
voorafgaande toestemming. Als de besteller voorbehoudsproducten verkoopt,
cedeert hij reeds nu tot vereffening van al onze vorderingen de hem uit de verkoop toekomende rechten tegenover zijn afnemers met alle nevenrechten,
zekerheden en eigendomsvoorbehouden aan ons. Wij kunnen verlangen dat
de besteller zijn afnemers mededeling doet van de cessie en ons alle informatie en documenten verstrekt die voor de incasso vereist zijn. De besteller mag
echter de aan ons gecedeerde vorderingen incasseren zolang hij niet in betalingsverzuim verkeert of de betalingen heeft gestaakt. Indien de vorderingen
van de besteller uit de doorverkoop van onze voorbehoudsproducten in een
rekening-courant worden opgenomen, cedeert hij reeds nu zijn betalingsvorderingen uit het desbetreffende resp. erkende saldo, en wel ter hoogte van het
aandeel waarin de vorderingen uit de doorverkoop relateren aan onze voorbehoudsproducten. Indien ons aan de verkochte producten uitsluitend medeeigendom toekomt, geldt voornoemde cessie alleen ter hoogte van de waarde
van onze mede-eigendom. Indien de producten waaraan wij ons eigendomsrecht hebben voorbehouden of ons mede-eigendom toekomt, samen met
andere producten tegen een totaalprijs worden verkocht, geldt voornoemde
cessie alleen voor de hoogte van de factuurwaarde voor onze voorbehoudsproducten resp. voor de hoogte van onze mede-eigendom.
Indien de waarde van de voorbehoudsproducten samen met de andere, ons
verleende zekerheden onze vorderingen tegenover de besteller meer dan 20
% overschrijdt, zijn wij op diens verzoek in die mate verplicht tot vrijgave.
Als de besteller in betalingsverzuim raakt of de betalingen staakt, hebben wij
het recht om de teruggave van onze voorbehoudsproducten te verlangen. Een
terugtreding van de overeenkomst ligt daarin uitsluitend besloten als wij zulks
uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.

Voor de annulering of wijziging van reeds gesloten overeenkomsten is onze
uitdrukkelijke toestemming vereist. De retourzending van geleverde producten is alleen toelaatbaar met onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

4. Gevarenoverdracht, transport

De levering geschiedt af fabriek of af magazijn. Het gevaar gaat over op de
besteller, zodra wij de producten aan de vervoerder hebben overgedragen,
echter uiterlijk met verlaten van de fabriek of het magazijn.
Wij zijn gerechtigd, een transportverzekering af te sluiten, maar – ook bij leveringen naar het buitenland – daartoe niet verplicht. Bij beschadiging of teloorgang van de producten tijdens het transport dient de besteller onmiddellijk een
proces-verbaal bij de vervoerder te bewerkstelligen.
Indien de besteller niet schriftelijk een andersluidende instructie heeft gegeven, bepalen wij het transportmiddel, de transportweg en de transportverzekering, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste of goedkoopste
mogelijkheid wordt gekozen.

5. Deelleveringen

Wij zijn gerechtigd, bestellingen in deelleveringen te vervullen die als zelfstandige leveringen worden behandeld en met de betreffende ad 8) genoemde
termijnen afzonderlijk betaald dienen te worden. Als de betaling van een deellevering wordt vertraagd, kunnen wij de verdere afwikkeling van de bestelling
opschorten.

6. Leveringstermijn

De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen en op de orderbevestiging aangegeven. Indien dit niet het geval is, bedraagt de leveringstermijn
ca. 4 kalenderweken vanaf de datum van onze orderbevestiging. De leveringstermijn begint op de dag van onze orderbevestiging, echter niet voordat
alle details van de opdracht duidelijk zijn, met name niet voor de beschikbaarstelling van de door de besteller te verschaffen documenten, vergunningen, vrijgaven en een overeengekomen aanbetaling. De leveringstermijn geldt
als vervuld als de producten vóór het verstrijken daarvan werden verzonden
of de verzendingsgereedheid werd meegedeeld.
Indien wij door overmacht aan de levering gehinderd worden, wordt de leveringstermijn zonder nadere mededeling verlengd met de duur daarvan, vermeerderd met een redelijke aanlooptijd. Overmacht wordt gelijkgesteld met
onvoorziene omstandigheden die onze levering onevenredig bemoeilijken of
zelfs onmogelijk maken, bijvoorbeeld leveringsvertragingen bij toeleveranciers, arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen, gebrek aan energie of grondstoffen, bedrijfs- en transportstoringen en dergelijke. Indien deze
omstandigheden langer dan vier maande duren, zijn wij gerechtigd om van de
overeenkomst terug te treden. Op verzoek van de besteller dienen wij te verklaren of wij terugtreden of binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn
zullen leveren.
Indien wij verantwoordelijk zijn voor de overschrijding van een leveringstermijn,
verkeren wij pas in verzuim als de besteller ons schriftelijk een noodtermijn van
minstens 2 kalenderweken heeft verleend en deze vruchteloos verstreken is.
Vervolgens kan hij van de overeenkomst terugtreden. Schadevergoedingsaanspraken blijven beperkt tot 5 % van de achterstallige zending, minstens
echter de karakteristiek te verwachten schade.

11. Gebreken

Voor gebreken aan onze producten zijn wij alleen tot garantieverlening verplicht als de besteller deze onmiddellijk, uiterlijk echter binnen 10 dagen na ontvangst van de producten, schriftelijk bij ons meldt. Wij zijn niet aansprakelijk
voor niet tijdig ingediende reclamaties.
Onze aansprakelijkheid blijft in zoverre beperkt dat wij de gebreken verhelpen
of kosteloos foutloze vervanging leveren. Op ons verzoek dienen ons tevoren
de gereclameerde producten of een monster ter controle te worden toegezonden. Indien de vervangende levering mislukt, door ons geweigerd wordt of
zich omstandigheden voordoen die, na afweging van de wederzijdse belangen het onmiddellijke nemen van juridische stappen rechtvaardigt dan wel een
door de besteller verleende, redelijke termijn voor de navervulling verstreken
is, is de besteller gerechtigd, van de overeenkomst terug te treden of de
koopsom te reduceren.
De aanspraken van de besteller op garantieverlening wegens gebreken verjaart
na een jaar. De verjaringstermijn begint met levering van de producten.

7. Prijs

De besteller dient, tenzij anders is overeengekomen, de op de dag van de
orderbevestiging geldige catalogusprijs te betalen. Indien de leveringstermijn
meer dan 4 maanden vanaf de datum van onze orderbevestiging bedraagt,
kunnen wij de op de dag van levering geldende catalogusprijs berekenen. De
besteller is gerechtigd, binnen 14 dagen na mededeling inzake de prijsverhoging door schriftelijke verklaring aan ons van de overeenkomst terug te treden.
Onze prijzen gelden in EURO af fabriek of af magazijn.
Voor de berekening is de bij ons vastgestelde hoeveelheid resp. het bij ons
vastgestelde gewicht doorslaggevend. De besteller heeft het recht, aan te
tonen dat deze vaststelling onjuist was. Omzetbelasting (btw) en verzendkosten, met name vracht, transportverzekering, douane- en inklaringskosten
evenals kosten voor de verpakking zijn voor rekening van de besteller, ook als
dit niet expliciet wordt aangegeven.

12. Schadevergoedingsclaims

Schadevergoedingsclaims van de besteller wegens plichtverzuim, ongeoorloofde handelingen of om andere redenen zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op een opzettelijk dan wel grof nalatige aantasting van een primaire
vervullingsplicht, de overname van een aanschaffingsrisico of garantie of wij
volgens de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet dwingend aansprakelijk zijn dan wel door schuld een aantasting van leven, lichaam en
gezondheid veroorzaakt hebben. In alle gevallen blijft de aanspraak op schadevergoeding beperkt tot de karakteristiek opgetreden, te verwachten schade.
Indien de aansprakelijkheid van Groz-Beckert volgens deze regeling uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor medewerkers, vertegenwoordigers en
plaatsvervangers van Groz-Beckert.

8. Betaling

Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze facturen binnen
30 dagen vanaf factuurdatum netto opeisbaar.
Betalingen worden altijd verrekend met de oudste factuur. Wij zijn niet verplicht, wissels te accepteren. Indien wij andere betalingsmiddelen dan contant
geld en overschrijvingen aanvaarden, geschiedt dit uitsluitend betalingshalve.
Alle betalingen dienen voor ons zonder kosten te geschieden. Bank-, discontoen incassokosten zijn ook zonder uitdrukkelijke overeenkomst voor rekening
van de besteller.
Als de netto-opeisbaarheidsdatum wordt overschreden, zijn wij gerechtigd om
uiterlijk vanaf de 31e dag na factuurdatum of gelijkwaardige betalingsaanmaning ook zonder aanmaning rente ter hoogte van 8 % boven de basisrentevoet
van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen.
Indien na sluiting van de overeenkomst een aanzienlijke verslechtering van de
financiële situatie van de besteller optreedt of ons pas na sluiting van de overeenkomst een reeds eerder opgetreden aanzienlijke verslechtering van de
financiële situatie van de besteller bekend wordt, zijn wij gerechtigd, naar onze

13. Gekozen recht, plaats van vervulling, forum

De rechtsrelaties tussen de besteller en ons zijn uitsluitend onderhevig aan het
recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Plaats van vervulling voor de prestaties beider partijen is Albstadt.
Uitsluitend forum voor alle geschillen is Albstadt, indien de besteller een ondernemer, een juridisch publiekrechtelijk persoon of een publiekrechtelijk vermogen is of geen algemeen forum in het Duitsland heeft. Wij zijn echter
gerechtigd, in plaats daarvan ook in de vestigingsplaats van de besteller
rechtsvorderingen in te stellen.
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-2In aanvulling gelden voor de koop van machines en modules de volgende voorwaarden:
cijfer 2) wordt als volgt aangevuld:

Aan door ons ter beschikking gestelde monsters, kostenberamingen, tekeningen, gebruiksaanwijzingen en dergelijke informaties van fysieke en nietfysieke aard – ook in elektronische vorm – behouden wij ons eigendoms- en
auteursrechten voor. Dergelijke informaties dienen vertrouwelijk behandeld en
niet voor derden toegankelijk gemaakt te worden.

Na cijfer 3) dient te worden ingevoegd:
3.a Acceptatietest

Acceptatietests vinden, tenzij anders is overeengekomen, tijdens de normale
werkuren plaats in onze fabriek. Als de overeenkomst geen nadere bepaling
van de technische details bevat, is voor tests de in het land van productie
bestaande, algemeen gebruikelijke praktijk van de desbetreffende industrietak doorslaggevend.
Wij zullen de besteller vroegtijdig informeren, zodat hij zijn vertegenwoordiger
kan zenden om aan de tests deel te nemen. Als de besteller zich niet laat vertegenwoordigen, ontvangt hij van ons het testrapport, waarvan hij de juistheid
niet kan betwisten.
Indien bij een test (met uitzondering van een contractueel overeengekomen
test op de montageplaats) het geleverde product gebreken vertoont of in strijd
is met de overeenkomst, zullen wij alles in het werk stellen om de gebreken
op korte termijn te verhelpen of de contractuele toestand te bewerkstelligen.
Op verzoek van de besteller moet de test herhaald worden.
Indien niet anders is overeengekomen, zijn de kosten voor de in onze fabriek
uitgevoerde tests voor onze rekening, echter niet de persoonlijke kosten voor
de vertegenwoordiger van de besteller.
Indien de overeenkomst voorziet in acceptatietests op de montageplaats, worden de hiervoor geldende voorwaarden door de partijen afzonderlijk overeengekomen.

Cijfer 11) dient te worden vervangen door:

Voor gebreken aan onze producten zijn wij alleen tot garantieverlening verplicht als de besteller deze onmiddellijk, uiterlijk echter binnen 10 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij ons meldt. Wij zijn niet aansprakelijk
voor niet tijdig ingediende reclamaties. Afwijkingen van gegevens of overeenkomsten over verbruik en capaciteit/vermogen van de door ons geleverde
machines tot +/- 10 % gelden in de regel niet als gebrek aan de producten.
Onze aansprakelijkheid blijft in zoverre beperkt dat wij de gebreken verhelpen
of kosteloos foutloze vervanging leveren. Op ons verzoek dienen ons tevoren
de gereclameerde producten of een monster ter controle te worden toegezonden. Indien de vervangende levering mislukt, door ons geweigerd wordt of
zich omstandigheden voordoen die, na afweging van de wederzijdse belangen het onmiddellijke nemen van juridische stappen rechtvaardigt dan wel een

door de besteller verleende, redelijke termijn voor de navervulling verstreken
is, is de besteller gerechtigd, van de overeenkomst terug te treden of de
koopsom te reduceren. Indien sprake is van slechts geringe gebreken, heeft
de besteller alleen het recht tot vermindering van de contractuele prijs. Voor
het overige blijft vermindering van de contractuele prijs uitgesloten.
De garantieclaims van de besteller wegens gebreken verjaren na een jaar indien
het gebrek niet arglistig door ons verzwegen dan wel opzettelijk of grof nalatig
door ons veroorzaakt werd. De verjaringstermijn begint met de acceptatie.
Als geen acceptatie plaatsvindt, begint de verjaringstermijn met de overdracht
van de producten aan de vervoerder, uiterlijk echter zodra de producten de
fabriek of het magazijn verlaten.

Cijfer 12) wordt als volgt aangevuld:

Voor de uitvoering van alle, ons noodzakelijk lijkende nabehandelingen en vervangende leveringen dient de besteller ons na overleg de vereiste tijd en gelegenheid te geven; in het andere geval zijn wij gevrijwaard van de
aansprakelijkheid voor hieruit resulterende gevolgen. Alleen in dringende
gevallen van gevaar voor de bedrijfszekerheid resp. voor de afwending van
onevenredig grote schade, waarbij wij onmiddellijk gewaarschuwd dienen te
worden, heeft de besteller het recht, het gebrek/defect zelf te verhelpen of door
derden te laten verhelpen en van ons vergoeding voor de noodzakelijkerwijs
gemaakte kosten te verlangen.

Aansprakelijkheid is uitgesloten in de volgende gevallen:
- ongeschikt of ondeskundig gebruik,
- onjuiste montage resp. inbedrijfstelling door de besteller of derden,
- natuurlijke slijtage,
- onjuiste of nalatige behandeling,
- niet correct uitgevoerd onderhoud,
- ongeschikte bedrijfsmiddelen,
- gebrekkige bouwwerkzaamheden,
- ongeschikte ondergrond,
- chemische, elektrochemische of elektrische invloeden – indien deze niet binnen onze verantwoordelijkheid vallen.
Als de besteller of een derde ondeskundig achteraf verbetert, zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. Zulks geldt eveneens voor zonder onze voorafgaande toestemming uitgevoerde veranderingen aan de
geleverde producten.

