VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.
1.
Prijzen.
Alle in Catalogi, aanbiedingen en mededelingen vermelde prijsopgaven zijn vrijblijvend.
Afgegeven aanbiedingen verplichten niet tot aanname van opdrachten. Bij orders onder de € 50,-- wordt een kleine ordertoeslag van € 15,00
berekend.
2.
A

B

C

Levering.
Binnenland:
Verzending vindt grondwettelijk plaats voor risico van de ontvanger, ook als andere vrachtafspraken zijn gemaakt. Een garantie voor de
goedkoopste verzendingen wordt niet overgenomen.
Export:
Exportzendingen vinden uitsluitend plaats conform de eisen van 'Incoterms 1953'. Bij opdracht accepteert de koper onze Verkoop- Leverings- en
Betalingsvoorwaarden.
Transportverzekering:
Op uitdrukkelijk verzoek van de koper kan een transportverzekering worden afgesloten. Die worden op basis van kostprijs in rekening gebracht.

3.

Verpakking.
De verpakking wordt, indien niet anders overeengekomen, op basis van kostprijs doorberekend en niet teruggenomen.

4.

Maten - Gewichten - Tekeningen.
De in onze documentatie vermelde maten en gewichten, alsmede de getoonde tekeningen zijn vrijblijvend. De documentatie mag alleen met onze
uitdrukkelijke goedkeuring, vermenigvuldigd, (ook uittreksels) voor reclame gebruikt, of aan derden meegedeeld of toegankelijk gemaakt worden.

5.

Levertijden.
De levertijd begint na volledige controle van de bestelling. De overeengekomen levertijden zijn steeds bij benadering opgegeven.
Onvoorziene omstandigheden, of ze bij ons of bij onze leverancier optreden en een langere levertijd met zich mee brengen, geven de koper noch
het recht tot terugtrekking noch tot het eisen van schadevergoeding. Bij zulke omstandigheden kunnen wij ons van onze leververplichtingen
geheel of gedeeltelijk terugtrekken.
Als schriftelijke mededeling van de verzending van de goederen geldt onze factuur.

6.

Garantie.
Voor gebrekkige levering, waartoe ook het ontbreken van toegezegde eigenschappen behoren, verplichten wij ons, in zoverre de koper geen
veranderingen of reparatiewerken eigenhandig teweeg heeft gebracht, onder uitsluiting van verdere aanspraken, als volgt:
Al die delen zijn kosteloos naar onze keuze te verbeteren of te herleveren, die binnen 6 maanden, gerekend vanaf de factuurdatum, die
aanwijsbaar als gevolg van een voor de risico overdracht liggende omstandigheid, in het bijzonder wegens gebrekkige fabricage, slechte
grondstoffen of gebrekkige uitvoering, onbruikbaar worden of de bruikbaarheid aanzienlijk benadelen.
Beschadigingen, welke door nalatigheid of onkundige behandeling van de zijde van de koper door overmatige inbeslagneming of natuurlijke
slijtage ontstaan, vallen buiten de garantie. Onze garantie strekt zich daarbij hoogstens tot de van onze leverancier gegeven garanties. Verdere
aanspraken op schadevergoeding, terugbetalen van gebruik en kosten, enz., zijn uitgesloten.
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7.

Aansprakelijkheid.
A De ontvanger moet de geleverde goederen onverwijld op eventuele gebreken als ook op het ontbreken van toegezegde eigenschappen
onderzoeken en ons uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk met bijgesloten bijbehorende bewijsstukken die een eventuele reclamatie aantonen.
Verborgen gebreken moeten ons onverwijld na ontdekking schriftelijk aangetoond worden.
B Aansprakelijkheden van elke aard zijn uitgesloten, als de ontvanger de goederen ondanks kennis van de gebreken, geheel of gedeeltelijk
verder verkoopt, monteert of verwerkt of in gebruik neemt. Hetzelfde geldt indien de ontvanger de gebreken bij zorgvuldige controle had
kunnen ontdekken.
C Onze aansprakelijkheidsplichten gelden voor verbetering of herlevering. Komen wij onze verplichtingen niet binnen een afgemeten
tijdsduur van minstens 6 weken na, dan kan de koper de verdergaande gerechtelijke aansprakelijkheidsrechten (mindering of vernietiging) laten
gelden. Buiten deze heeft de koper geen rechten. In het bijzonder kan hij geen aanspraak maken op schadevergoeding wegens het niet
vervullen, het slecht vervullen of gebrekkige of ondermatige verbetering en ook niet in zoverre hem of een derde schade of gevolgschade
ontstaan zijn.
D De aansprakelijkheidsrechten van de koper vervallen bij reparaties of reparatie pogingen aan de van ons geleverde goederen. Klachten
geven niet het recht tot het niet geheel of gedeeltelijk niet betalen van facturen.
E Delen, waarvoor kosteloos vervanging werd geleverd, worden ons eigendom. Ze moeten ter controle op verzoek onveranderd terug
worden gezonden.

8.

Terugname.
In goede orde geleverde goederen kunnen alleen met onze uitdrukkelijke goedkeuring terug worden genomen. De retour zending dient franco
ons magazijn in Duitsland plaats te vinden. Dit met een minimale waarde van 200 euro en maximaal een half jaar na leverdatum.
Een krediet factuur wordt alleen, voor onberispelijke, zo goed als nieuwe goederen onder aftrek van meerdere kosten, die bij levering ontstaan
zijn, als ook de handlingskosten zijnde 40% van het rekeningsbedrag, afgegeven.
Speciale ontwerpen volgens klantvereisten kunnen over het algemeen niet worden geretourneerd

9.
A
B

C
D

10.
A
B
C

D

Eigendomsvoorbehoud.
De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn voldaan door de koper, ook wanneer ze be- of verwerkt, ofwel ingebouwd zijn.
De vorderingen van de koper uit een doorverkoop worden direct aan ons overgedragen, onafhankelijk van het feit of de
voorbehoudsgoederen zonder of na verwerking of aan één of meerdere afnemers doorverkocht worden.
De opbrengst komt in de plaats van de goederen, als deze in de reguliere bedrijfsverkoop van het handels- of industrie-bedrijf doorverkocht
werd. Zijn onze vorderingen niet voldaan, dan moet de koper de ingehouden bedragen direct aan ons afdragen.
De koper heeft het recht, vorderingen uit de doorverkoop tot onze herroeping in te innen. Hij kan de vorderingen echter niet aan derden
overdragen. Op ons verzoek is hij verplicht, zijn afnemer de overdracht aan ons mee te delen. Ons incassorecht blijft echter onveranderd.
In geval van inbeslagname of andere benadelingen moet de koper ons dit onmiddellijk melden.
Alle buitenlandse klanten onderwerpen zich bij opgave van de opdracht, uitdrukkelijk aan het duitse eigendomsrecht en de in onze
Verkoops-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden gestelde beperkingen.
Betaling.
Onze betalingsvoorwaarden zijn, indien er niets anders is overgekomen: Betaling binnen 30 dagen netto.
Bankoverschriften, cheques en disconto onderhavige wissels gelden na inwisseling pas als betaling.
Bij betalingsachterstand wordt rente van minimaal 5% van de geldende disconto van De Nederlandsche Bank, berekent.
Het koersrisico en eventuele bankkosten worden aan de koper, die zich verplicht, verschillen in ons nadeel binnen 8 dagen na berekening
zonder aftrek over te maken.
Bij betaling d.m.v. Akreditiven (L.C.) zijn deze volgens de richtlijnen van de Internationale Kamer van Koophandel, te Parijs, en onze speciale
aanwijzingen te openen.

11.

Plaats van afhandeling.
Voor alle contract-onderhevige verplichtingen is Bergisch Gladbach.

12.

Bevoegde Rechtbank.
Onze verdragen zijn uitsluitend onderhevig aan het duitse recht. Wij behouden ons het recht voor, eventueel ook buitenlandse rechtbanken
of het scheidsgerecht van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, te bellen. In het geval dat de inkoops- en leveringsvoorwaarden
van onze klanten als verdragsgrondslag gelden moeten, moet dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk erkent worden.
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