Algemene Verkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten
van KEUCO GmbH & Co. KG aan bedrijven (klanten)
§1
Geldigheidsbereik
(1) Voor de zakelijke relatie met onze klanten, in het bijzonder voor de levering van
producten, voor met de producten samenhangende opdrachten, prestaties, inlichtingen
en adviezen gelden de volgende „Algemene Verkoopvoorwaarden“. Indien bijzondere
individuele afspraken worden getroffen, die door afwijken van onze verkoopvoorwaarden,
dan blijven de overige verkoopvoorwaarden van kracht.
(2) Als onze Algemene Verkoopvoorwaarden in de transactie met de klant opgenomen,
dan gelden zij ook voor alle verdere zakelijke relaties tussen de klant en ons, in zover
niet schriftelijk anders wordt overeengekomen. Algemene Verkoopvoorwaarden van de
klant gelden alleen dan, als en in zo ver wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk accepteren. In
het bijzonder geldt ons zwijgen op dergelijke afwijkende voorwaarden niet als acceptatie
of als toestemming, ook niet bij toekomstige overeenkomsten.
(3) Onze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden in plaats van eventuele Algemene
Verkoopvoorwaarden van de klant – zoals Koopvoorwaarden – ook dan, als volgens
deze de acceptatie van de opdracht als acceptatie zonder voorwaarden van de
Algemene Verkoopvoorwaarden is bedoeld. De klant accepteert door ontvangst van
onze opdrachtbevestiging uitdrukkelijk, dat hij afstand doet van zijn uit de Algemene
Verkoopvoorwaatden afgeleide rechten.
(4) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor bedrijven in de zin
van § 14 BGB.
§2
Informatie, advies, productkenmerken
(1) Informatie en advies alsmede overige prestaties door ons geschieden uitsluitend op
basis van onze voorgaande ervaring. Onze informatie over onze producten berusten
op onze ontwikkelingswerkzaamheden en toepassingstechnische ervaring. De hierbij
aangegeven waarden gelden als gemiddelde waarden. Alle informatie over onze producten en prestaties, in het bijzonder de in onze aanbiedingen en publicaties bevatten
illustraties, tekeningen, inhoud- en prestatiegegevens alsmede overige informatie
dienen als benaderende gemiddelde waarden te worden beschouwd. Wij verschaffen
deze resultaten te goeder trouw, waarmee wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden,
in woord en geschrift.
(2) Onze productbeschrijvingen en –gegevens zijn geen weergave van toestand- of
duurzaamheidsgarantie in de zin van § 434 BGB, behalve indien, wij dit aan de opdrachtgever voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd, of een eigenschap in
en schriftelijke koopovereenkomst met de klant is vastgelegd. Dit ontbindt de klant er
echter niet van, onze producten en werk op haar toepassing voor het eigen gebruik
voor aankoop zelf te testen.
(3) Een verwijzing naar normen, soortgelijke technische voorschriften en technische
specificaties, beschrijvingen en illustraties van de leverings- of prestatievoorwerp in
offertes en brochures en onze reclame vormen alleen dan een specificatie van onze
producten, als wij uitdrukkelijk verklaard de toestand als „eigenschap“ hebben verklaard;
anders betreft het de vrijblijvende prestatiebeschrijvingen.
(4) Een garantie wordt alleen geacht te zijn verleend indien wij een eigenschap of
prestatie schriftelijk als “gegarandeerd” hebben verklaard.
(5) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toepasbaarheid van onze producten aan de door klanten in het vooruitzicht beoogde doel, als wij dit niet schriftelijk
overeen zijn gekomen.
(6) Voor illustraties, tekeningen, kostenramingen en andere documenten over onze
producten en prestaties, behouden we ons eigendoms- en auteursrechten voor. De
klant verplicht zich, geen toegang te verlenen aan derden aan de in de voorgaande
volzin opgevoerde documenten, tenzij, wij onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
hebben gegeven.
§3
Monsters/Voorbeelden
(1) Alleen indien dit in het bijzonder is overeengekomen, stellen wij aan de klant voor
de fabricage van de totale goederen een monster/voorbeeld van de bestelde goederen
ter beschikking. De eigenschappen van monsters of voorbeelden worden alleen dan
onderdeel van de overeenkomst, als dit uitdrukkelijk schriftelijk is afgesproken. De klant
heeft niet het recht monsters en voorbeelden te verwerken of verder te geven.
(2) Bij een bestelling volgens informatie (tekeningen/monsters etc.) van de klant
stelt de klant ons vrij van aanspraken van derden van hiermee betrekking hebbende
inbreuken op octrooirecht.
§4
Afsluiten overeenkomst, omvang van de prestatie,
risico van de prestatie, risico van de levering
(1) Onze met „aanbieding“ aangeduide aankondigingen geschieden vrijblijvend. Deze zijn
uitnodigingen voor bestellingen of tot het geven van een opdracht. Een overeenkomst
komt – zelfs in de normale gang van zaken – pas tot stand, als wij de bestelling of de
opdracht van de klant schriftelijk of in tekstvorm bevestigen. Onze opdrachtbevestiging
is maatgevend voor de inhoud van de overeenkomst. Voor onmiddellijke levering
of prestatieuitvoering kan onze bevestiging via onze rekening of een leveringsbon
worden vervangen.
(2) De overname van een leveringsrisico bestaat niet alleen uit onze verplichting voor
de levering van een alleen aan het type voldoende zaak. Wij zijn alleen verplicht, uit
voorraad te leveren, in zover niet schriftelijk uitdrukkelijk iets anders is afgesproken.
(3) Bij opdrachten op afroep of door de klant bepaalde afnamevertragingen behouden
wij het recht, onmiddellijk noodzakelijk materiaal voor de totale opdracht te leveren en
de totale te leveren goederen onmiddellijk te produceren en bij door de klant bepaalde
afnamevertragingen aan te bieden of de opdracht uit te voeren. Er kan met eventuele
wijzigingswensen van de klant derhalve na het verstrekken van de opdracht geen rekening
meer worden gehouden, tenzij, dat dit uitdrukkelijk schriftelijk is afgesproken.

(4) De klant moet ons schriftelijk en tijdig voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst wijzen op eventuele door hem gewenste speciale eisen betreffende onze
prestaties of producten.
(5) Bij productleveringen behouden wij het recht, meer of minder te leveren van de stuksof gewichtshoeveelheid vanmaximaal 5% ten opzichte van de bestelde hoeveelheden
of van de in de opdrachtbevestiging aangegeven hoeveelheden.
(6) Indien de afname van de prestatie, de ontvangst van een prestatie of van het product
of de verzending door een door de klant veroorzaakte reden wordt vertraagd, meldt de
klant tot aan het einde van de afgesproken levertijd geen opdracht voor verzending, of
komt de klant opzettelijk een in de overeenkomst afgesproken afroepverplichting binnen
de daarvoor afgesproken termijn en zonder afgesproken termijn binnen 4 maanden
niet na, behouden wij ongeacht andersoortige of verdergaande rechten het recht,
na verstrijken en verlopen van een 10 daagse uiterste termijn naar eigen inzicht een
onmiddellijke betaling te verlangen, of de overeenkomst te beëindigen, of de uitvoering
af te wijzen en schadevergoeding in plaats van de volledige prestatie te verlangen.
Het verstrijken van de termijn moet schriftelijk of in tekstvorm plaatsvinden. Wij hoeven
hierin niet nogmaals op de rechten uit deze clausule te wijzen. Bij het verlangen van
een schadevergoeding bedraagt de na te leven schadevergoeding 20% van de netto
leveringsprijs. Het bewijs van een andere schadehoogte of van het niet inbeslagnemen
van een schade blijft voorbehouden aan de klant.
(7) Wordt de verzending of het afhalen van de producten op wens van de klant of
om redenen, die door de klant worden veroorzaakt, vertraagd, hebben wij het recht,
beginnend op het tijdstip, op welke de producten verzonden hadden moeten worden
of de klant de producten had moeten afhalen, een opslag enkel op risico van de klant
uit te voeren en de hierdoor ontstane kosten met 2,5% van het netto-factuurbedrag
voor elke begonnen maand forfaitair in rekening te brengen. Het bewijs van een ander
inspanningsniveau of van de niet-inbeslagname van een inspanning voor de opslag
blijft voorbehouden aan de klant. Daarnaast hebben wij het recht, na verstrijken van de
termijn andersoortig over de producten in de overeenkomst te beschikken en de klant
met inachtneming van een passende termijn opnieuw te leveren.
(8) Bij een verlate opdracht of afroep door de klant hebben wij het recht, de levering of
de prestatie over dezelfde tijd van de achterstand van de klant uit te stellen.
(9) Wij zijn alleen verschuldigd tot levering vanuit onze goederenvoorraad en onze
productie. Een leveringsrisico wordt door ons in principe niet overgenome, in het bijzonder niet door verplichting tot de levering van een alleen aan het type voldoende zaak.
Een leveringsrisico wordt eerder door ons dan alleen overgenomen, als wij schriftelijk
uitdrukkelijk verklaren, “Wij nemmen het leveringsrisico over“.
§5
Prestatie, prestatieperiode, vertraging
(1) Verbindende leverings- of prestatiedata en leverings- of prestatietermijnen moeten
uitdrukkelijk en als rendementvoorwaarde schriftelijk met ons worden afgesproken. Mist
een dergelijke, speciale afspraak, of zijn de leverings- of prestatiedata en leveringsof prestatietermijnen als ca., ongeveer, etc. afgesproken, zijn deze data/termijnen
vrijblijvend. In dit geval doen wij al het mogelijke doen, hieraan met de uiterste
inspanning te voldoen.
(2) Leverings- of prestatietermijnen beginnen met de ontvangst van onze opdrachtbevestiging bij de klant, echter niet, voordat alle details van de uitvoering van de opdracht
duidelijk zijn en alle overige door de klant na te komen voorwaarden aanwezig zijn,
in het bijzonder niet voordat afgesproken aanbetalingen zijn gedaan. Hetzelfde geldt
voor leverings- of prestatiedata. Indien de klant na verstrekking van de opdracht
wijzigingen verlant, dan begint een nieuwe, passende leveringstermijn met een door
ons bevestigde wijziging.
(3) Productlevering voor beëindiging van de levertijd en deelleveringen zijn toegestaan,
in zover zijn voor de klant billijk zijn.
(4) Als leveringsdag geldt der schriftelijk bevestigde leveringsdatum. Indien gelijktijdig
meerdere aparte overeenkomsten lopen over identieke producten, hebben wij het recht,
de volgorde te bepalen, in welke de aparte overeenkomsten worden nagekomen. Het
belang aan onze prestatie vervalt bij het ontbreken van een afspraak alleen dan, als
wij wezenlijke delen niet of vertraagd leveren.
(5) Bij productleveringen geldt bij een haalschuld de dag van de melding van de
verzendgereedheid als dag van de levering, anders de dag van de verzending van
het product.
(6) De levering of prestatie geschiedt – indien niet anders is afgesproken – bij lange
termijncontracten met afroep alsmede ook bij aparte overeenkomsten binnen de afgesproken leverings- of prestatietermijn volgens ons inzicht. Wij kunnen het product of de
goederen op de 1e werkdag na afsluiten van de overeenkomst op elk moment binnen
de leverings- of prestatietermijn tijdens de normale openingstijden aanleveren.
(7) Een door de klant gewenste leverings- of prestatietijd op een bepaalde dag of in
een kalenderweek kan in onze opdrachtbevestiging aan de klant worden opgenomen.
Een verbindende verplichting van onze zijde, dat deze leverings- of prestatietijd iik
wordt aangehouden, is hieraan niet verbonden. Wij zullen echter onze uiterste moeite
doen, ons aan de leverings- of prestatietijd te houden. Bij tijdelijke vertragingen zullen
wij de klant tijdig informeren.
(8) Mochten wij een achterstand hebben, moet de klant ons eerst een redelijke termijn
voor de prestatie bieden. Is deze zonder resultaat verstreken, is er alleen recht op
schadevergoeding wegens nalatigheid –ongeacht de reden- volgens de richtlijn in §
11 (uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid).
(9) De besteller is in het geval van een vertraagde levering verplicht, op ons verzoek
binnen een redelijke termijn te verklaren, of hij vanwege de vertraging van de levering
de overeenkomst beëindigd, of vasthoud aan de levering.
(10) Er is geen sprake van nalatigheid, zo lang de klant met het nakomen van de verplichting tegenover ons, ook degenen uit andere overeenkomsten, nalatig is.
(11) In het geval van een nalatigheid door ons op grond van opzettelijk of grove nala-
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tigheid heeft de klant aanspraak op vervanging van een te bewijzen door de nalatigheid ontstane schade onder beperking volgens § 11 (uitsluiting en beperking van de
aansprakelijkheid). In het geval van grove en eenvoudige alsmede lichte nalatigheid
is de schadevergoeding op de typische en te voorziene schade beperkt. Omkeer van
de bewijslast is niet verbonden met de voorgenoemde richtlijnen.
(12) Neemt de klant de producten of prestaties ondanks de rechtsverplichting niet af,
Dan hebben wij het recht, de schadevaststelling te verrekenen. Dit vindt plaats bij de
levering van het product, onder andere door eigen verkoop aan derden of prijsvaststelling door een zaakgelastigde. Wordt een aangemelde eigen verkoop niet of niet op
gepaste wijze of tijd bewerkstelligd, dan blijft het recht op schadevergoeding bestaan.
De schadevaststelling geschiedt dan door vaststelling door een zaakgelastigde. Als
peildatum voor de prijsvaststelling geldt in elk geval de eerste werkdag na afloop van
de redelijke termijn.
(13) Wij kunnen te allen tijde een voor onze productie in functie en waarde gelijkwaardig
extern product leveren, als de levering van een eigen product door technische redenen,
of bij achterblijvende zelflevering ondanks juiste indekking niet mogelijk is en wij aan
de klant een eventueel prijsverschil in zijn voordeel verrekenen, dat uitdrukkelijk en
schriftelijk de levering van onze eigen producten is afgesproken.
(14) Wijzigingen van onze producten, series en modellen zijn door ons voorbehouden.
Wij behouden het recht dat de bestelling in de beste functie, waardigheid en ontwerp
overeenkomstige of nabijkomende product/serie/model te leveren, als wij de levering
van het bestelde product door technische reden, of bij achterblijvende zelflevering
ondanks juiste indekking niet mogelijk is en wij de klant een eventueel prijsverschil in
zijn voordeel verrekenen.
(15) De erkenning van nalatigheid, in het bijzinder in vorm van de levering van met
defecten bevattende producten, moet als voorwaarde van de werkzaamheid voortdurend in schriftvorm.
§6
Voorbehoud eigen prestatie: overmacht en overige belemmeringen
(1) Ontvangen wij om redenen buiten onze invloed om, leveringen of prestaties van onze
subleveranciers of van subondernemers ondanks een goede indekking niet juist of niet
tijdig, of treden er gebeurtenissen van overmacht op, dan zullen wij onze klanten tijdig
schriftelijk of in tekstvorm informeren. In dit geval hebben wij het recht om de levering
resp. prestatie om de duur van de belemmering vooruit te schuiven of vanwege het niet
voldane deel van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, in zover wij onze
bovenstaande informatieplicht zijn nagekomen en niet het leveringsrisico resp. productierisico hebben overgenomen. Overmacht staat gelijk aan staking, uitsluiting, officiële
interventies, energie- en grondstoftekorten, transportknelpunten, bedrijfsbelemmering
bijvoorbeeld door vuur, water en schade aan machines en alle andere belemmeringen,
die bij objectieve oplettendheid niet met opzet door ons zijn opgevoerd.
(2) Indien een leverings - resp. prestatiedatum of een leverings- resp. prestatietermijn
verbindend afgesproken en wordt op grond van gebeurtenissen volgens voorgaand §6
lid. De afgesproken leverings resp. Prestatiedatum of de afgesproken leverings- resp.
prestatietermijn voor meer dan vier weken overschreden, of is bij vrijblijvende leveringsdatum het vasthouden aan de overeenkomst voor de klant objectief niet billijk, dan heeft
de klant het recht, vanwege het nog niet voldoen voor een deel de overeenkomst te
beëindigen. Overige rechten van de klant, in het bijzonder schadevergoedingsclaims,
bestaan in dit geval niet.
§7
Verzending, verpakking en overdracht van risico
(1) In zover niet afwijkend schriftelijk is overeengekomen, geschiedt de verzending van
de producten door ons af fabriek, onverzekerd op risico en ten koste van de klant. De
keuze van transport en het transportmiddel blijft aan ons voorbehouden. Wij zullen
echter moeite doen, met betrekking tot het verzendtype en verzendtraject rekening te
houden met de wensen van onze klant, de daardoor ontstane extra kosten – ook bij
afgesproken kostenloze levering - zijn de kosten voor de klant. Wordt de verzending
op wens van de klant vertraagd, dan slaan wij de producten op, op kosten en risico
van de klant. In dit geval staat de melding van de verzendgereedheid gelijk aan de
verzending. Deelleveringen en deelprestaties zijn toegestaan en kunnen apart in
rekening worden gebracht.
(2) Het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering is in het geval
van een haalschuld met overdracht van de te leveren producten en goederen naar
de klant, in het geval van een te sturen schuld met overdracht aan de expediteur,
de vrachtvervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bepaalde
ondernemingen, als laatste echter met het verlaten van onze fabriek, van de opslag
of de vestiging van de klant.
(3) Wordt de zending daardoor vertraagd, dat wij als gevolg van de volledige of gedeeltelijke betalingsachterstand van de klant gebruik maken van ons recht tot stopzetten of
door een overige door de klant te vertegenwoordigende reden, dan gaat het risico uiterlijk
vanaf de datum van de melding van de verzendgereedheid over op de klant.
(4) Bij afhalen van de producten door de klant of door deze bepaalde derde moeten
de afhaaltermijn/-afhaaltijden tot uiterlijk 3 dagen voor de leveringsdatum met ons
worden overeengestemd.
(5) Verzendingstype en verpakking geschieden zonder afwezigheid van een speciale
afspraak volgens de goedkoopste optie.
§8
Informatieverplichting, nalatigheid, aansprakelijkheid voor gebreken
(1) Herkenbare nalatigheid vanwege slechte prestaties (bijv. defecten) moeten door de
klant onmiddellijk, uiterlijk echter 12 dagen na voldoen van de prestatie- ook met betrekking
tot een door de klant te gebruiken deel van de prestatie -, verdekte defecten onmiddellijk,
uiterlijk binnen de in § 8 lid (10) genoemde garantieperiode kenbaar maken.
Het niet binnen de termijn kenbaar maken van een defect sluit iedere claim van de
klant wegens defecten uit.
(2) De kennisgeving van defecten dient schriftelijk te geschieden. Het niet in de juiste

vorm kenbaar maken van een defect sluit iedere claim van de klant wegens defecten
uit. Kennisgeving van defecten zonder nauwkeurige beschrijving van het artikelnummer
of kenmerkinformatie met betrekking tot de bedoelde positie van een partij kunnen
niet worden verwerkt.
(3) In het geval van de verzending van producten moeten bij levering herkenbare
defecten ook bij de transportonderneming kenbaar worden gemaakt en de opname van
de defecten moet door deze worden uitgevoerd. Defectenkennisgevingen moeten een
naar beste vermogen gedetailleerde beschrijving van het defect bevatten. In zover er
defecten in hoeveelheden of gewicht volgens de voorstaande controleplicht als bij de
levering herkenbaar waren, moet de klant deze defecten van de producten en goederen
bij de transportondernemer reclameren en de reclamatie laten bevestigen.
Het niet binnen de termijn kenbaar maken sluit ook iedere claim van de klant uit nalatigheid wegens defecten uit.
(4) Overige nalatigheden moeten voor het recht tot vordering van verdere rechten door de
klant onmiddellijk door bepaling van een hersteltermijn schriftelijk worden gemaand.
(5) Met het begin van de verwerking, bewerking, verbinding of vermenging met andere
zaken, gelden de geleverde producten als juist door de klant geaccepteerd. Hetzelfde
geldt in het geval van doorsturen vanaf de oorspronkelijke bestemming. Het berust bij
de klant, voor het begin van een van de voorbeschreven activiteiten door in omvang en
methodiek geschikte testen door te verduidelijken, of de geleverde producten voor de
door hem voorgenomen verwerkingsproces en overige gebruiksdoelen geschikt zijn.
(6) Vond het kenbaar maken van defecten ten onrechte plaats, hebben wij het recht,
van de klant vergoeding van de door ons hierdoor ontstane kosten te verlangen.
(7) Is een defect gebleken, dan wordt deze volgens onze met uitzondering van het
geval van leverregres volgens §§ 478, 479 BGB - kosteloos door verbetering worden
verholpen of door vervangende levering resp. nieuw te produceren worden verholpen,
waarbij ons twee mogelijkheden tot voldoenden worden toegestaan. Defecten die door
de klant zelf zijn veroorzaakt, en niet gerechtigde reclamaties zullen wij, in zover de
klant handelaar is, in opdracht en op kosten van de klant verhelpen.
(8) Verbering en vervangingslevering resp. opnieuw produceren zijn wij alleen verschuldigd in het land, waarin wij ons product aan de klant verkocht of de goederen volgens
de overeenkomst juist hebben geleverd resp. de prestatie hebben uitgevoerd.
(9) Claims van de klant vanwege de voor het doel van de nagekomen voldoening
noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport - weg - loon- en materiaalkosten, zijn
uitgesloten, in zover de kosten hoger worden, terwijl het te leveren voorwerp naderhand
op een andere plaats dan de afgesproken leverplaats is gebracht. Dit geldt niet in het
geval van de leveringsregres volgens §§ 478, 479 BGB, alsmede bij kwaadwilligheid
of opzettelijke beschadiging over overname van een garantie.
(10) Voor nawijsbare defecten presteren wij- in zover niet uitdrukkelijk iets schriftelijk
is afgesproken of in het geval van § 478 BGB (Verhaalrecht) of een schadevergoedingsclaim vanwege gevaar voor gezondheid, leven of lichaam en/of kwaadwilligheid
of opzettelijk gedrag of een claim volgens de productaansprakelijkheid vanwege een
defect onzerzijds, of in zover de goederen niet in overeenstemming met haar normale
gebruikstoepassing voor een constructie is gebruikt en het defect heeft veroorzaaktover een periode van een jaar aansprakelijkheid, gerekend vanaf de dag van het
wettelijke verjaringsbegin. Voor rechten wegens defecten door werkzaamheden begint
de garantietermijn met de afname van het werk ,de prestatie.
(11) Als er eerdere claims van de klant wegens of in samenhang met defecten of gevolgschades van defecten, ongeacht om welke reden, bestaan alleen volgens maatstaf van
de bepalingen in § 11 (uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid).
(12) Onze garantie en de daaruit volgende aansprakelijkheid zijn uitgesloten, in zover
defecten en daarmee samenhangende schades niet bewijsbaar op onze foutieve producten of foute prestatie berusten. In het bijzonder zijn de garantie en aansprakelijkheid
uitgesloten voor de gevolgen van een foute of natuurlijke inzet van de producten, evenals
de gevolgen van fysische, chemische of elektrolytische invloeden op de producten, die
niet met de voorziene gemiddelde standaard invloeden overeenkomen. Verder voor
niet geschikt of onjuist gebruik, foute montage resp. Ingebruikname door de klant of
door een door deze bepaalde derde, natuurlijke slijtage, foute of nalatige behandeling,
niet correct onderhoud.
(13) Onze aansprakelijkheid volgens § 11 (Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid) blijft ongemoeid. Omkeer van de bewijslast is niet verbonden met de
voorgenoemde richtlijnen.
(14) Indien de klant of een derde partij in gebreke blijft, dan zijn wij van onze kant niet
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen Hetzelfde is van toepassing op
veranderingen aan het product welke niet door ons vooraf zijn goed gekeurd, of niet
door de fabrikant goedgekeurde gebruiksveranderingen die afwijken van het door de
fabrikant gespecificeerde gebruik.
(15) In het geval van wederverkoop van goederen kan de klant slechts jegens ons
aanspraak maken op regresvordering indien de klant met haar afnemers geen overeenkomst heeft getroffen m.b.t. de wettelijke garantieclaims.
(16) De erkenning van plichtsverzuim, in het bijzonder in de vorm van levering van
defecte producten, dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
§9
Prijzen, betalingsvoorwaarden, uitstel, onzekerheidsexceptie, retour en retentierecht
(1) Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief verpakking, transport af fabriek of
magazijn, vermeerderd met door de klant doorberekende BTW volgens het wettelijk
geldende tarief.
(2) Diensten welke geen onderdeel vormen van het gehele aanbod worden, tenzij anders
overeengekomen, op basis van onze algemeen geldende prijslijsten uitgevoerd.
(3)Wij behouden het recht om, indien er zich tussen verdragsovereenkomst en levering
meer dan twee maanden bevinden, de prijzen eenzijdig op billijke wijze te verhogen
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(§ 315 BGB) in geval van verhoging van aanschaf- of productiekosten van materiaal,
belasting, loon- of indirecte loonkosten, als ook energiekosten en kosten wegens
milieuvoorschriften. Een verhoging in de zin van voornoemde is uitgesloten indien de
kostenverhoging in geval van de genoemde factoren door een kostenvermindering
bij andere genoemde factoren in verhouding tot de totale kostenbelasting voor de
levering wordt opgeheven. Indien de totale kostenlast van de productiekosten in de
voorgaande zin m.b.t. de contractuele levering/prestatie voor de actuele levering/prestatie
daalt, dan zullen wij de daaruit voortvloeiende besparing op de levering/prestatie aan
de klant in mindering brengen.
(4) Indien wij bij uitzondering volgens contract verantwoordelijk zijn voor de vrachtkosten,
dan zijn de meerkosten die voortvloeien uit tariefverhogingen van de vrachtkosten na
het afsluiten van het contract voor rekening van de klant.
(5) Onze facturen dienen binnen 30 dagen na levering/prestatie zonder verdere inhoudingen te worden betaald. Wij zijn eveneens gerechtigd per ommegaande betaling van
productlevering te verlangen, indien er objectieve indicaties voor betalingsonvermogen of
betalingsonwilligheid van de klant bestaan, in het bijzonder voor klanten die wat betreft
het afhandelen van eerdere betalingen aan ons in verzuim zijn gebleven. Indien er een
korting is overeengekomen wordt deze verrekend met het nettobedrag en is slechts dan
toepasbaar, indien alle andere meer dan 30 dagen oude verplichtingen uit de zakelijke
overeenkomst met de klant aan ons vervult zijn. Creditnota’s van de klant gelden
slechts op grond van uitdrukkelijke overeenkomst als rekening. In dit geval dienen de
factuurbedragen, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na levering
van de goederen geheel en zonder verdere aftrek aan ons te worden betaald.
(6) Wij zijn gerechtigd ondanks andere bestemmingen van de betalingen van de klant
deze eerst met oude schulden te verrekenen; wij zullen de klant over de aard van de
toegepaste verrekening informeren. Indien er al kosten en rente zijn ontstaan zijn wij
gerechtigd, de betaling eesrs met de kosten, dan met de rente en tenslotte met de
hoofdsom te verrekenen.
(7) De klant is ook zonder aanmaning in verzuim binnen 31 dagen na levering/prestatie
van onze kant, dan wel binnen 31 dagen na melding van onze kant over beschikbaarheid
van de levering af fabriek. Indien er tot betaling in termijnen is overeengekomen, blijft
de klant bij niet nakomen van een betalingstermijn in gebreken.
(8) Bij het ingaan van de ingebrekeblijving wordt een maturiteit ter hoogte van 8% boven
het basistarief geldend op het moment van ingebrekeblijving berekend.
(9) Zij moeten lager worden verrekend, als de klant een lagere belasting bewijst, het
bewijs van een hogere schade door ons is geoorloofd.
(10) Bovendien hebben wij in het geval van een verzuim van de klant het recht, leveringen
resp. prestaties op grond van alle overeenkomsten met de klant tot aan de volledige
nakoming tegen te houden. Dit recht tot stopzetting kan door de klant middels een
absolute en onbeperkte garantie van een grote Duitse bank of een gemeenschappelijke,
bij het depositogarantiefonds aangesloten kredietinstelling voor het totaalbedrag van
het aantal vorderingen, worden afgewend.
(11) Als betalingsdatum geldt de datum waarop het geld door ons wordt ontvangen of
wordt bijgeschreven op ene door ons beheerde rekening. Het recht tot vordering voor
daaruit voortvloeiende schade blijft bestaan. Bovendien heeft de vertraging van het
nakomen van een vordering in dergelijke gevallen een vordering tot betaling van alle
andere vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomst aan onze zijde tot gevolg.
(12) Indien er aan betalingsvoorwaarden niet wordt voldaan, of omstandigheden
worden bekend of kenbaar gemaakt die naar ons plichtgetrouwe ecommerciële inzicht
tot gegronde twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant leiden, en deze feiten bij
het afsluiten van de overeenkomst al bestonden en wij daar mee niet bekend waren
of hiervan op de hoogte zijn gesteld, dan zijn wij zonder afbreuk te doen aan verdere
juridisch rechten in dit geval gerechtigd om met werkzaamheden voor lopende orders
of leveringen verder te gaan, en voor nog openstaande leveringen een vooruitbetaling
of een redelijke garantstelling te verlangen en om, na het zonder resultaten verstrijken
van een redelijke termijn om voor een dergelijke garantstelling zorg te dragen - zonder
afbreuk te doen aan verdere juridische rechten – ons uit de overeenkomst terug te
trekken. De klant is verplicht om alle door het niet ten uitvoering brengen van de overeenkomst ontstane schade aan ons te vergoeden.
(13)Indien betalingen worden uitgesteld en later dan overeengekomen alsnog gedaan,
dan is over de uitgestelde periode een rente ter hoogte van 8% boven de in de overeenkomst afgesproken basisrente verschuldigd, zonder dat het hier een verklaring
van ingebrekeblijving betreft.
(14) Retentierecht of recht tot compensatie van de klant bestaat alleen ten aanzien van
die vorderingen welke niet betwist of rechtelijk vastgelegd zijn, tenzij de tegenvordering
is gebaseerd op een schending van het contract van onze kant. Retentierecht kan alleen
door de klant worden uitgeoefend indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele
verhouding is gebaseerd. “Materiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen
die de contractuele rechtspositie van de klant beschermen, welke hem op basis van
de inhoud en het doel van het contract toekomen; van belang zijn verder contractverplichtingen die in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk
maken, en waarop de klant regelmatig vetrouwd heeft en vertrouwen kan.
(15) Onze prijslijsten en verdere algemene prijsaanduidingen zijn niet bindend, tenzij
deze niet uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend zijn aangewezen.
(16) Een verzoek tot het opstarten van een insolventieprocedure tegen de klant, of
diens niet op retentierecht of andere rechten gebaseerde faillissement, geeft ons het
recht te allen tijde het contract op te zeggen of de levering van gekochte goederen
afhankelijk te maken van de nakoming van de verplichting tot betaling. Indien de
levering van goederen al heeft plaatsgevonden dan is de verkoopsprijs van voorgenoemde goederen per direct opeisbaar. Wij hebben eveneens het recht die goederen
in voornoemde gevallen terug te vorderen en tot volled of aan de betalingsverplichting
is voldaan, terug te houden.
(17) Bij faillissement van de klant of bij aanvraag van een insolventieprocedure voor
de klant heeft deze niet langer het recht op verkoop, verwerking, samenstelling of
vermenging van de te leveren goederen. In tegendeel, de klant dient in dit geval zelfs
de geleverde goederen apart op te slaan en te identificeren, en dient zich in te spannen

om uitstaande vorderingen voor goederen die in onze naam zijn geleverd, zo discreet
mogelijk voor ons te innnen.
§ 10
Eigendomsvoorbehoud
(1) Wij behouden het recht op eigendom voor alle geleverde waren en diensten
(hierna gezamenlijk genoemd “Voorbehoudgoederen”), tot al onze vorderingen welke
voortvloeien uit contractuele verbindingen met klanten, met inbegrip van toekomstige
claims uit nog te sluiten contracten, zijn afgewikkeld. Dit geldt ook voor saldo’s in ons
voordeel, als sommige of al onze vorderingen op een lopende rekening (rekeninig
courant) worden gestort en de balans is opgemaakt.
(2) De klant moet de voorbehoudgoederen voldoende, in het bijzonder tegen vuur en
diefstal verzekeren. Aanspraken op de verzekering wegens een schadegeval m.b.t.
Voorbehoudsgoederen zijn al door ons in de hoogte van de prijzen van de Voorbehoudsgoederen meeberekend.
(3) De klant heeft het recht de geleverde goederen binnen het gewoonlijke zakelijke
verkeer door te verkopen. Andere toepassingen, in het bijzonder verpandingen of het
afgeven als onderpand, zijn niet toegestaan. Indien de voorbehoudgoederen bij wederverkoop door een derde partij niet direct worden betaald, dan is de klant verplicht met
de verkoop verder te gaan zonder eigendomsvoorbehoud. Het recht op wederverkoop
van de voorbehoudgoederen vervalt onherroepelijk, als de klant stopt met betalen, of
tegen ons in verzuim blijft. Dit is ook van toepassing indien de klant aan een bedrijf is
verbonden en/of indien één van de voorgenoemde feiten zich bij het moederbedrijf of
het hoofdbedrijf van de klant voordoet.
(4) De klant vrijwaart ons hierbij van alle aansprakelijkheid dan wel vorderingen van
eindgebruikers of derde partijen die voortvloeien uit, of samenhangen met de wederverkoop van voorbehoudgoederen. Hij mag geen overeenkomsten sluiten met zijn
afnemers die onze rechten op enige manier uitsluiten of teniet doen, of de aanspraak
vantevoren teniet doet. In het geval van verkoop van voorbehoudgoederen met andere
producten geldt voor de vordering op de derde partij de hoogte van het tussen ons en
de klant afgesproken leveringsbedrag als toepasbaar, in zoverre de individuele prijzen
van de enkele goederen niet op de rekening zijn te identificeren.
(5) De klant blijft verplicht tot het betalen van de ons toegewezen vorderingen tot wij
op elk moment op ons wederroeping recht kunnen beroepen. Op ons verzoek is hij
verplicht, aan ons de voor intrekking van de toegewezen vorderingen noodzakelijke
informatie en documenten over te dragen, en, in zover wij dit niet zelf doen, zijn afnemer
onmiddellijk van de toewijzing aan ons te informeren.
(6) Neemt de klant vorderingen uit de wederverkoop van voorbehoudgoederen op in
een met zijn afnemers bestaand rekening-courantrelatie, dan wijst hij een te zijner
gunste resulterend erkent eindsaldo reeds nu ter hoogte van het bedrag aan ons toe,
welke overeenkomt met het totale bedrag van de in de rekening-courantrelatie gestelde
vordering uit de wederverkoop van onze goederen in privé-eigendom.
(7) Heeft de klant vorderingen uit de wederverkoop van de door ons geleverde of te
leveren goederen reeds aan derden toegewezen, in het bijzonder op grond van echte
of niet echte Factorings, of overige afspraken getroffen, op grond van zijn aan ons
toenmalige of toekomstige onderpanden die volgens paragraaf § 10 kunnen worden
beïnvloed, moet hij ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In het geval van een
onechte factoring hebben wij het recht, de overeenkomst te beëindigen en de uitlevering
van reeds geleverde goederen te verlangen; hetzelfde geldt in het geval van een echte
factoring, als de klant volgens de overeenkomst met de factor niet vrij over de koopprijs
van de vordering kan beschilkken.
(8) Bij gedrag in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder verzuim van betaling,
hebben wij –zonder dat wij voorafgaand de overeenkomst moeten beëindigen- het
recht op terugname van alle voorbehoudgoederen; de klant is in dit geval zonder meer
verplicht tot de levering, in zover hem niet alleen een auteursrechtelijke nalatigheid ten
laste valt. Om de aanwezigheid van door ons geleverde goederen te controleren zijn wij
gerechtigd op elk moment onder kantoortijden het kantoor van de klant te betreden.
(9) Het terugvorderen van voorbehoudgoederen heeft alleen dan terugtreding uit het
contract tot gevolg, indien wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben verklaard, of indien
dwingende wettelijke bepalingen daarin voorzien.
((10) De klant dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van alle claims
van derden op voorbehoudgoederen.
(11) Indien de waarde van de uit voornoemde bepalingen bestaande garanties de
verzekerde vorderingen in totaal met meer dan 10% overstijgen, dan zij wij op verzoek
van de klant danwel naar eigen keuze tot vrijgave van garanties verplicht.
(12) Voor ons als producent is bewerking en verwerking van voorbehoudgoederen
als bedoeld in § 950 BGB, echter zonder ons verder te verplichten. Indien de voorbehoudgoederen samen met andere, ons niet toebehorende goederen worden verwerkt
of onlosmakelijk verbonden, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe
product in verhouding van de factuurwaarde van onze goederen tot de factuurwaarde
van de andere verwerkte of verbonden voorwerp. Indien onze goederen met andere
bewegelijke voorwerpen tot een uniform object worden verbonden, welke als hoofdproduct
beschouwd kan worden, dan overhandigd de klant ons nu reeds in gelijke verhouding
het mede-eigendom. De klant behoudt kosteloos het eigendom of mede-eigendom voor
ons. Het resulterende mede-eigendom wordt beschouwd als voorbehoudseigendom.
Op ons verzoek is de klant te allen tijde verplicht informatie te verstrekken m.b.t. ons
eigendoms- of mede-eigendomsrecht.
§ 11
Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid
(1) Wij zijn niet aansprakelijk - met inachtneming van de volgende bepalingen - voor
aanspraken van de klant op schadevergoedingen, ongeacht op welke rechtsgrond, in
het bijzonder bij verzuim van plichten uit hoofde van de overeenkomst en uit onrechtmatige handelingen.
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is niet geldig in het geval wettelijke aansprakelijkheid
van toepassing is, in het bijzonder:
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door eigen opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en opzettelijk of grof nalatig
plichtverzuim van de wettelijke vertegenwoordigers of agenten;
voor de schending van essentiële overeenkomstverplichtingen en in het geval
van onmogelijkheid en serieus plichtsverzuim.
in het geval van verzuim van overige verplichtingen door de klant in de zin van
§241 2 BGB onze prestaties niet langer redelijk zijn.;
ook in geval van letsel of gevaar voor leven, lijf en gezondheid door wettelijke
vertegenwoordigers of agenten;
voor zover wij de garantie voor de kwaliteit van onze producten, of de aanwezig
heid van succesvolle prestaties, of een aanschafrisico hebben overgenomen,
in geval van aansprakelijkheid onder de productaansprakelijkheidwet; in geval
van verzuim, indien een vaste datum was overeengekomen.

(3) De klant brengt ons onmiddellijk op de hoogte van hem bekende risico’s bij gebruik
van het product en eventuele productdefecten.
§ 14
Leveringslocatie; bevoegdheid; toepasselijk recht
(1) Leveringslocatie voor alle contractuele verplichtingen is de vestigingsplaats van
ons bedrijf.
(2) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is eveneens de vestigingsplaats van
ons bedrijf, in zoverre er door de wet geen andere rechtbank wordt voorgeschreven. Wij
zijn echter ook gerechtigd de klant te dagvaarden bij de algemene rechtbank.

(2) In andere gevallen als onder § 11 e.v. zijn wij aansprakelijk voor alle tegen ons
gerichte vorderingen tot schadevergoeding of schadeloosstelling op grond van deze
overeenkomst wegens toerekenbaar plichtsverzuim – ongeacht op welke rechtsgrond
– echter niet in het geval van lichte nalatigheid.

(3) Op alle gerechtelijke betrekkingen tussen ons en de klant is uitsluitend het recht
van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht
(CSIG). De voorgaande regelingen zijn eveneens toepasbaar indien de klant een
buitenlander is of in het buitenland is gevestigd.

(3) In het geval van aansprakelijkheid krachtens § 11 e.v. en aansprakelijkheid zonder
schuld, in het bijzonder bij aanvankelijke onmogelijkheid en gebreken, zijn wij niet
aansprakelijk voor typische en voorzienbare schade.

§ 15
Slotbepalingen

(4) De aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten, voor zover wij
geen wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden of wij, onze vertegenwoordigers of agenten beschuldigd kunnen worden van opzettelijke of grof nalatig
plichtsverzuim.
(5) Onze aansprakelijkheid is, behalve in het geval van bedrieglijke opzet, opzettelijk
handelen en toegebracht letsel aan lichaam, leven of gezondheid, de overname van
een garantie of aanschafrisico’s en wettelijk verplichte aansprakelijkheidssommen,
beperkt tot een maximum bedrag van €250.000,00 per schadegeval.
Ledere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
(6) De aansprakelijkheidsuitsluiting c.q. -beperkingen op grond van bovenstaande § 11
e.v. 1 tot 5 gelden in dezelfde mate voor uitvoerende en niet-uitvoerende medewerkers
en andere agenten als ook onze onderaannemers.
(7) Aanspraken van klanten op schadevergoedingen voortvloeiend uit dit contract kunnen
slechts binnen een vervaltermijn van één jaar vanaf het wettelijke verjaringsbegin te gelde
worden gemaakt. Dit is niet van toepasing indien ons kwaadwilligheid, opzet of grove
nalatigheid ten laste kan worden gelegd, of letsel aasn leven, lichaam of gezondheid,
of indien er sprake is van aansprakelijkheid onder productaansprakelijkheid.
(8)Omkeer van de bewijslast is niet verbonden met de voorgenoemde richtlijnen.
§ 12
Rechten van derden
(1) Indien niet anders overeengekomen zijn wij slechts verplicht tot levering c.q. prestatie binnen de Bondsrepubliek Duitsland, vrij van intellectuele eigendomsrechten
en auteursrechten van derden. Indien een derde partij een rechtmatige aanspraak
heeft wegens schending van auteursrechten wegens door ons geleverde producten
aan de klant, dan zij wij tegenover de klant met een verjaringstermijn van één jaar
als volgt verschuldigd:
a. Wij zullen naar eigen keuze proberen op onze kosten oftewel voor de betreffende
levering een gebruikersrecht te bewerkstelligen, danwel het product zo te veranderen dat het auteursrecht niet wordt geschonden, of het product om te wisselen.
Mochten wij hiertoe door redelijke omstandigheden niet toe in staat zijn, dan kan de
klant terugvallen op zijn wettelijke rechten, welke zich echter naar deze algemene
voorwaarden voegen.
b. De klant heeft slechts dan rechten, indien hij ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte
stelt van door derden geclaimde aansprakelijkheid, een schadegeval niet erkent, en alle
defensieve maatregelen en onderhandelingshandelingen aan ons blijven voorbehouden.
Indien de klant stopt met het afnemen van producten om de schade te beperken, of
wegens andere zwaarwegende redenen, dan is deze verplicht de derde partij er op
te wijzen dat het discontinuerend van gebruik geen erkenning van aansprakelijkheid
is. Indien de klant wegens het gebruik van door ons geleverde producten door derden
aansprakelijk gesteld, dan is de klant verplicht ons hierover onmiddellijk in te lichten en
ons gelegenheid te geven, een eventuele rechtszaak aan te spannen. De klant dient
ons in een dergelijke rechtszaak te allen tijd te ondersteunen. De klant dient zich te
onthouden van handelingen die onze rechtspositie kunnen beïnvloeden.
(2) Aansprakelijkheid van de klant is uitgesloten, tenzij deze verantwoordelijk is voor
de schending. Aansprakelijkheidsclaims van de klant zijn eveneens verder uitgesloten
indien de schending is ontstaan t.g.v. specifieke verzoeken van de klant, door een
door ons niet voorzienbare toepassing, of veroorzaakt wordt door het door de klant
veranderen van het product of door dit samen met niet door ons geleverde producten
in te zetten.
§ 13
Productaansprakelijkheid
(1) De kant zal de producten met het oog op de veiligheid niet veranderen, en vooral de
aanwezige waarschuwingen m.b.t. oneigenlijk gebruik van de goederen niet veranderen
of verwijderen. Bij schending van deze verplichting vrijwaart de klant ons wat betreft
productaansprakelijkheid door derden, in zoverre dat de klant voor de aansprakelijkheid
voor voortvloeiende defecten verantwoordelijk is.
(2) Indien wij op grond van een productfout van de goederen tot het terugroepen van
een product of een waarschuwing over moeten gaan, dan zal de klant ons ondersteunen en alle voor hem redelijke, door ons opgedragen maatregelen treffen. De klant
is verplicht om de kosten van een productterugroeping of waarschuwing op zich te
nemen, in zoverre deze voor de productfout en de daaruit voortvloeiende schade op
grond van productaansprakelijkheid verantwoordelijk is. Voor verdere aansprakelijkheid
zijn wij niet verantwoordelijk.

(1) In zoverre handelsbepalingen zich met de International Commercial Terms
(INCOTERMS) verenigingen, zijn de INCOTERMS 2000 toepasselijk.
(2) Een in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de besteller opgenomen overdrachtsverbod of beperking van overdracht, in het bijzonder wanneer de overdracht
afhankelijk is van een vooraf gegeven toestemming van de besteller, wordt hiermee
wedersproken.
(3) Veranderingen in de huidige Algemene Voorwaarden worden bij een voortdurende
zakelijke relatie schriftelijk bekend gemaakt. Deze gelden als door de klant geaccepteerd,
indien de klant hiertegen niet schriftelijk in verweer is gegaan. Gezien de juridische
gevolgen moeten wij in het bijzonder op deze veranderingsmededeling wijzen. De
klant dient ons binnen zes weken na ontvangst van de veranderingsmededeling zijn
verweer kenbaar maken.
(4) Alle overeenkomsten, bijkomende afspraken, garanties en contractuele veranderingen
dienen schriftelijk te worden meegedeeld. Dit geldt ook voor de schriftelijke overeenkomst
zelf. Mondelinge bijkomende afspraken of wijzigingen/aanvullingen zijn ongeldig.
(5) Een verzoek voor heropening van een faillissement van de klant of zijn niet op
retentierecht of overige rechten berustende surseance van betaling geven ons het
recht, op elk moment de overeenkomst te beëindigen of de levering van de producten
of de prestatie van de voorgaande nakoming van de betalingsverplichting afhankelijk
te maken. Indien het product al is geleverd of de prestatie al is uitgevoerd, dan is het
bedrag in het voorgenoemde geval direct opeisbaar. Wij hebben ook het recht, de
producten in de voorgenoemde gevallen terug te vorderen en tot aan de volledige
betaling van de koopprijs vast te houden. Vanaf de surseance van betaling van de
klant of bij het vaststellen van een faillissementsovereenkomst van de klant is deze
niet meer bevoegd voor de verkoop, de verwerking, verbinding of vermenging van
goederen in privé-eigendom.
(6) De klant is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze
zijde, zijn contract over te dragen. § 354a HGB blijft onveranderd.
(7) Indien een huidige of toekomstige bepaling van het contract op andere gronden dan
krachtens §§ 305-310 BGB geheel of gedeeltelijk ineffectief/nietig of niet uitvoerbaar
zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen
in dit contract, indien niet met inachtneming van de volgende bepalingen de uitvoering
van het contract voor de ene partij onbillijke gevolgen met zich meebrengt. Hetzelfde
geldt indien er na het afsluiten van het contract een nader te bepalen en in te vullen
omissie optreedt. Partijen zullen de ongeldige/nietige/niet-afdwingbare bepaling of nader
in te vullen omissie door een werkzame bepaling vervangen, welke qua juridische en
economische inhoud gezien overeenkomt met de ongeldige/nietige/niet-afdwingbare
bepaling.
Opmerking:
Onder de bepalingen van de Wet op de Privacy wijzen wij er op dat onze zakelijke
transacties d.m.v. een computersysteem worden uitgevoerd, en dat wij in dit verband
ook de gegevens van zakelijke relaties met klanten opslaan.
Hemer, oktober 2010

