Algemene voorwaarden voor verkoop, levering en montage van
stalinrichtingen van Zimmermann Stalltechnik GmbH door V.o.f.
Houtackers machinehandel te Dieteren – Susteren, versie mei 2010
§1 Geldigheid en toepassingsgebied
1.1 De onderstaande algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle - ook toekomstigetransacties tussen de Vennootschap onder firma Houtackers Machinehandel, hierna te
noemen „verkoper“ en haar klant, hierna te noemen „koper“. Tegengestelde en afwijkende
voorwaarden van de afnemer worden niet erkend. Dit geldt ook wanneer verkoper aan
afnemers levert zonder een betreffend voorbehoud.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook in de situaties waarin verkoper tegengestelde of
afwijkende voorwaarden van haar contractspartners uitvoert. Wanneer één of meerdere
bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk komen te vervallen, dan
wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.
1.3 De van deze algmene voorwaarden afwijkende afspraken zijn enkel geldig indien deze
tussen verkoper en koper schriftelijk zijn vastgelegd.
§2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas na orderbevestiging door
de fabrikant Zimmermann Stalltechnik GmbH en een schriftelijke opdracht bevestiging van
verkoper aan koper tot stand.
2.2 De inhoud van de genoemde bevestiging is voor beide partijen bindend, indien de juistheid
daarvan niet binnen 8 werkdagen na dagtekenig door koper wordt ontkend. Bij verkoop uit
voorraad treedt de factuur in de plaats van voornoemde schriftelijke bevestiging. Hetzelfde
geldt voor het van kracht worden van aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken
betreffende gesloten overeenkomst(en).
2.3 Verkloper kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan
begrijpen dat de aanbieding c.q. opdracht, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien koper een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is koper de volledige
betaling verschuldigd voor de reeds voor hem geproduceerde goederen en geleverde
diensten. Verkoper is ook gerechtigd over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst en/ of volledige schadeloosstelling te vorderen.
2.5 Indien de wettelijke bepalingen vereisen dat koper zijn BTW -nummer aan verkoper
kenbaar maakt, is de afnemer aansprakelijk voor alle gevolgen van een onjuiste mededeling
van genoemd nummer aan verkoper.
§3 Facturering en verzending
3.1 Alle prijzen zijn netto, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, eventuele
in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend-en
administratiekosten, tenzij anders aanggeven.
3.2 Een samengestelde aanbieding verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
3.3 Alle prijzen zijn af fabriek, zolang op de orderbevestiging niet anders is vermeld. Bij
deelleveringen brengenj wij evenredige vrachtkosten in rekening. De kosten voor
verpakking, porto, vracht, verzekering en eventuele andere vervoerslasten worden separaat
berekend.
3.4 Faktuurprijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van de orderbevestiging. Met elke
nieuwe prijslijst van fabrikant Zimmermann Stalltechnik GmbH verliezen alle voorgaande
prijzen hun geldigheid. Zolang niet anders is vastgelegd, gelden gemaakte prijsafspraken
inzake montage-, materiaal- en leveringskosten tot zes maanden na opdrachtbevestiging.
Daarna kunnen andere afspraken hieromtrent gelden.
§4 Levertijd, levering en risico
4.1 Wanneer verkoper c.q. leverancier door overmacht de overeengekomen leveringstermijnen
niet kan nakomen, wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van de overmacht.
Onder overmacht wordt o.a. verstaan bedrijfsstoringen, stagnatie in de aanlevering van
grondstoffen, energie enz., stakingen en uitsluiting, ongeacht of deze voorvallen zich bij
verkoper of fabrikant, (toeleverancier of transporteur voordoen.
4.2 Behoudens opzet of grove nalatigheid van verkoper kan koper bij een overschrijding
van de leveritjd tot maximaal de helft van de overeengekomen termijn met een maximum
van 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en /
of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan de
helft van de overeengekomen levertijd, met een maximum van 30 dagen, dient koper de
verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor levering te
geven alvorens verzuim intreedt.
4.3 De levertijd begint op de dag waarop door koper een schriftelijke bevestiging van het
ontstaan van de overenkomst van verkoper is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door
koper is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verbandhoudende met de uitvoering
van de overeenkomst, welke eerste door koper tot stand moet worden gebracht.
Wanneer vertraging ontstaat doordat de klant de producten niet in ontvangst kan/wil nemen,
dan zijn wij gerechtigd de ontstane schade inclusief eventuele extra kosten te verhalen op
de klant.
4.4 Verkoper is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet
meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. Koper wordt daarvan
schirftelijk in kennis gesteld.
4.5 Het risico van beschadiging, tenietgaan, c.q. verloren gaan van de te leveren goederen,
gaat op koper over zodra de goederen het (bedrijfs)terrein hebben bereikt. Koper draagt
dan ook het risico van lossen van de goederen.
4.6 Indien koper niet, niet volldig of niet tijdig de bij verkoper in opdracht gegeven, c.q.
gekochte goederen afneemt, is verkoper gerechtigd deze goederen voor rekening en
risico van koper op te slaan en betaling te verlangen als had levering plaatsgevonden.
§5 Montage
5.1 Met montage wordt eerst gestart indien het voorwerk en de overeengekomen meewerk
verplichting van de koper uitgevoerd zijn. Een correcte en vakkundige montage is alleen
mogelijk indien de toegang en werkzaamheden onbelemmerd en ongehinderd uitgevoerd
kunnen worden. Montage wordt naar keuze van de klant vooraf door de koper zelf gedaan,
door verkoper dan wel door fabrikant. In geval van montage door de koper zelf, wordt door
verkoper een montagetekening geleverd.
5.2 Koper is verplicht ervoor te zorgen dat de motage-/werkplek aan de veilgheidseisen
voldoet, en dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden de veiligheidsvoorschriften in acht
genomen worden.
5.3 Verkoper dient te zorgen voor een stroomvoorziening max. 25 meter verwijderd van de
montage-/werkplek, goede bereikbaarheid met vrachtauto van de montage-/werkplek.
5.4 Na de montage is het raadzaam op de onderste 20 cm van de constructie vanaf de grond
een verflaag aan te brengen gezien de intensieve inwerking van o.a. mest.
§6 Reclamatie in geval van gebreken en garantie
6.1 Bij aflevering dienen de goederen door koper op gebreken te worden gecontroleerd.
Betreft het gebreken die door koper bij aankomst van de goederen direct hadden kunnen
worden geconstateerd, dan dient koper zulks direct op de retour te zenden vrachtbrief
aan te tekenen, bij gebreke waarvankoper wordt geacht de goederen zonder meer te

hebben aanvaard.
6.2 Betreft het andere gebreken dan bedoeld in 7.1, dan dient verkoper daarover onverwijld na
ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te reclameren, bij gebreke
waarvan de goederen worden geacht te zijn aanvaard door koper.
6.3 Indien enige reclame omtrent geleverde goederen door verkoper wordt erkend, dan zal
verkoper de goedere kostenloos herstsellen of vervangen dan wel de netto factuurwaarde
crediteren. Koper zal aan het gegrond zijn van de reclame geen recht op wijziging of
ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door de verkoper
verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.
6.4 Er bestaat geen recht van reclame in geval van geringe afwijkingen dan wel geringe
beperking in het gebruik van het bestelde. Reclame in geval van schade als gevolg van
slijtage door normaal gebruik. Ook gebreken of schade door onjuist of onbedoeld gebruik of
overmatige belasting van de geleverde goederen, alsmede onvoldoende onderhoud en
externe invloeden c.q. aantasting valt niet onder het recht van reclame indien dit vooraf niet
uitdrukkelijk bij de opdracht aangegeven of besproken is.
6.5 Indien de koper dan wel een derde de geleverde goederen verandert of monteert, dan
aanvaard verkoper hiervoor geen reclames.
§7 Betaling
7.1 De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, dan wel zoals met de klant afzonderlijk is
overeengekomen. Plaats van betaling is Dieteren, gemeente Susteren.
7.2 De klant kan onze eisen alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegeneisen
verrekenen.
7.3 Bij niet tijdige betaling verkeert koper van rechtswege in verzuim en is het faktuurbedrag
onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een sommatie danwel een ingebrekestelling
vereist zal zijn. Indien verkoper aan koper een ingebrekestelilng doet toekomen, heeft deze
geen invloed op de oorspronkelijke verzuimdatum van koper. In zodanig geval is de totale
van verkoper. In zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die inzake de nog
niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar.
§8 Voorbehoud van eigendom
7.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem gelverde goederen tot op het
moment van de volledige betaling van de prijs van alle door verkoper aan koper gelverde of
nog te leveren goederen, verrrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen
verkoper van koper te vorderen mocht hebben wegens tekortschieten van koper in de
nakoming van de tussen verkoper er koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen
incassokosten, rente en boetes.
7.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt
overdracht van de goederen plaats.
7.3 Indien en voorzover, door verkoper geen betaling is verkregen van de opeisbare
vorderingen ter zake waarvan verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen heeft
voorbehouden, is verkoper gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke
tussenkomst en wordt verkoper voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door
koper daartoe te zijn gemachtigd, zijn goederen terug te nemen en is koper verplicht
verkoper in dat kader toegang te verlenen tot alle voorhem toegankelijke en/of in gebruik
zijnde ruimten en terreinen, een en ander onverminderd het recht van verkoper om van
koper schadevergoeding te vorderen.
7.4 Koper is gerechtigd de door verkoper geleverde goederen waarvan verkoper eigenaar is,
ten behoeve van de verkoper door te verkopen, waarbij de opbrengst ten goede dient te
komen aan verkoper.
§8 Aansprakelijheid
8.1 Verkoper verleent slechts dan en in dezelfde omvang garnatie terzake de deugelijkheid van
de door hem gleverde goederen indien de fabrikant van de geleverde goederen aan
verkoper hiervoor garantie heft verstrekt en aansprakelijkheid heeft erkend.
8.2 Verwerking van de door verkoper geleverde goederen door koper vindt geheel voor
rekening en risico van koper plaats, behalve in geval van levering inclusief montage door
fabrikant of verkoper.
8.3 Verkoper is op generlei wijze aansprakelijk voro gevolg- en/of bedrijfsschade uit welken
hoofde ook en hoe ook genaamd, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
8.4 Koper vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, die mochten
voortvloeien uit of verband houden met ondeugdelijke nakoming door verkoper van
verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met koper, behoudens in geval van opzet
of grove schuld zijdens verkoper.
8.5 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en voorzover, de kwaliteitseisen die door
koper zijn gesteld en die hem zijn bevestigd, afwijken van de kwaliteitseisen die in het
bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.
8.6 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van door hem ingeschakelde
onderaannemers en leveranciers en van allen, zij het in persoon of bedrijf, die direct of
indirect door verkoper te werk zijn gesteld en/of aan hem diensten verlenen, behoudens in
geval van opzet of grove schuld zijdens verkoper en onder de verplichting van verkoper dat
hij binnen een redelijke termijn de identiteit van de dor hem ingeschakelde personen en/of
bedrijven aan koper kenbaar maakt.
8.7 Elke contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper,
voortvloeiende uit of in verband met de koop-/verkoopovereenkomst, is beperkt tot het
netto-bedrag van de koop-/verkoopovereenkomst der foutief geleverde goederen c.q. het
montageloon, althans tot het bedrag erken door en uit te keren onder de
aansprakelijkheidsverzekering van verkoper.
§9 Overmacht
9.1Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkherwijs
niet meer of niet meer in de volle omvang van verkoper gewergd kan worden, danwel dat
naleving feitelijk onmogelijk is, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering ervan op te schorten zonder enige verplichting
tot schadevergoeding.
9.2 Als omstandigheden, in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden o.a.: niet volledige en/of
vertraagde levering door toeleveranciers van verkoper ten gevolge van oorlog of
oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van
Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst
feitelijk onmogelijk maken, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsvestigingen, epedimieën,
verkeersstoringen zowel ter land als te water, verlies of beschadiging bij transport, brand,
diefstal, storingen in de leveringen van grond- en hulpstoffen of energie, defecten aan
machines, alles zowel in het bedrijf van verkoper, fabrikant als bij derden bij wie verkoper de
benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle
overige goederen, buiten de wil en/of toedoen van verkoper ontstaan.
§l0 Bevoegde rechtbank, toepaslijk recht
10.1 Op alle door verkoper verrichte handelingen, waaronder begrepen de door verkoper
gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige
toekomstige internationale regelgeving is uitgesloten.
10.3 Alle geschillen voortvloeinde uit aanbieding en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd,
zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van verkoper, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

