Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van
Rosenberg Ventilatoren B.V.
Artikel 1 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
(hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op al
onze offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en alle
met ons gesloten overeenkomsten. Deze Algemene
Voorwaarden zijn ook van toepassing op nadere of
vervolgbestellingen of overeenkomsten. Bedingen waarbij
van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn
slechts van kracht voor zover ze uitdrukkelijk door ons
schriftelijk zijn bevestigd.
2.
Algemene
inkoopvoorwaarden
en/of
andere
voorwaarden van de Koper zijn nimmer van toepassing,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons geaccepteerd.
3. In geval van tekstueel betekenisverschil tussen
verschillende taalversies van de voorwaarden, geldt dat de
Nederlandse tekst en uitleg naar Nederlands recht steeds
leidend is en prevaleert.
Artikel
2
–
Aanbiedingen;
totstandkoming
overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn steeds geheel
vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand,
indien en voor zover wij een opdracht van de Koper
schriftelijk aanvaarden of indien door ons daadwerkelijk
uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
2. Ingeval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij
tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk door ons is
geaccepteerd. Koper wordt geacht gebonden te zijn aan zijn
opdracht, zolang de opdracht door ons niet is geweigerd.
3. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten
opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons
te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze
bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn
geaccepteerd.
Artikel 3 – Prijzen en Prijsopgaven
1.
Tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
is
overeengekomen, is de overeengekomen prijs exclusief
kosten in euro’s in verband met reizen, vervoer en/of
verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de
overheid te heffen rechten of belastingen waaronder btw.
De prijzen zijn uitsluitend van toepassing voor levering in
Nederland.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst conform artikel II lid 1 de prijzen van
materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen,
salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging
ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zijn
wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te
verhogen en aan de Koper door te berekenen.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is de
overeengekomen prijs dan ook exclusief montage c.q.
installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de geleverde
goederen.
Artikel 4 – Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen
1. Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking
gestelde
kostenbegrotingen,
plannen,
catalogi,
afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of
andere bij aanbiedingen of leveranties behorende
bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen,
stempels, matrijzen en gereedschappen blijven – ook als de
fabricagekosten aan de Koper in rekening zijn gebracht – te
allen tijde onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan
ons te worden teruggegeven.
2. Behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds, staat de
Koper ervoor in dat de in het vorige lid omschreven

bescheiden, hulpmiddelen en door ons verstrekte informatie
niet worden gekopieerd of nagemaakt, dan wel aan derden,
al dan niet voor wederverbruik, ter inzage gegeven of ter
hand gesteld worden. Wij zijn gerechtigd om van de Koper
te verlangen dat hij medewerking verleent aan de
ondertekening
van
een
door ons voorgelegde
geheimhoudingsverklaring.
3. Met inachtneming van het gestelde in V lid 1 binden alle
door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen
en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te
verwachten prestaties van door ons te leveren goederen
ons slechts, indien en voor zover dergelijke gegevens
opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging,
dan wel deel uitmaken van de tussen ons en de Koper apart
gesloten schriftelijke overeenkomst.
Artikel 5 – Levering en leveringstermijnen
1. Levering geschiedt DAP Delivered At Place (Incoterms
2010) in Nederland. Dit betekent dat levering plaats vindt
door het ter beschikking stelling van de goederen aan de
Koper, en wel gereed om te worden gelost. Wij dragen alle
kosten en risico’s die verband houden met het vervoer van
de goederen naar de overeengekomen plaats van
bestemming. Vanaf dat moment gaat het risico over op de
Koper. De Koper heeft de verplichting om de goederen te
lossen. De Koper dient bij de douane met de benodigde
invoerdocumenten
de
eventuele
bijbehorende
invoerrechten en formaliteiten te voldoen.
2. Levering buiten Nederland geschiedt af fabriek,
“ExWorks” (Incoterms), tenzij uitdrukkelijk schriftelijke
anders wordt overeengekomen.
3. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de
afzonderlijke partijen op zichzelf als levering.
4. De wachttijd op de plaats van aflevering voor het lossen
van de goederen bedraagt maximaal één uur te rekenen
vanaf het moment dat wij aankomen op de
overeengekomen plaats van aflevering. Indien de wachttijd
langer dan één uur bedraagt, brengen wij wachtkosten in
rekening bij de Koper van minimaal € 75,00 per uur, te
rekenen vanaf één uur na aankomst op de plaats van
aflevering. Voorts zijn eventuele wachtkosten, die
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de Koper omdat de
Koper zijn invoerrechten en andere rechten niet tijdig
betaalt, voor rekening van Koper.
5. Nadat de betreffende goederen onze vestiging hebben
verlaten of wanneer wij de Koper schriftelijk hebben
medegedeeld dat de goederen ter verzending gereed
staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde
in lid 1 van dit artikel. Als plaats van aflevering geldt in dat
geval onze vestiging (af fabriek, ExWorks). Ook in het geval
franco verzending en/of vervoer tussen partijen is
overeengekomen.
6. Indien de goederen door de Koper niet, niet tijdig of niet
behoorlijk worden afgenomen, zal de Koper zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn alsdan gerechtigd
de goederen voor rekening en risico van de Koper op te
slaan of deze aan een derde te verkopen. Koper blijft alsdan
de koopsom vermeerderd met opslagkosten, rente en alle
overige kosten verschuldigd, met dien verstande dat
daarvan de netto-opbrengst van de verkoop aan de derde
partij wordt verminderd.
7. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, berusten goederen, die bij ons ter
bewerking, reparatie, of inspectie zijn afgegeven, onder ons
voor risico van de Koper. Wij verplichten ons de door de
Koper aan ons afgegeven goederen met de nodige
zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.
8.De leveringstermijn is indicatief en schept geen fatale
termijn. Ter zake van levertijden raken wij pas in verzuim als
wij rechtsgeldig in gebreke zijn gesteld.
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9. Wij vangen pas aan met werkzaamheden indien Koper
alle voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens,
tekeningen, goedkeuringen, formaliteiten etc. welke
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht heeft
verstrekt. Na ontvangst van deze (benodigde) stukken
vangt de levertijd pas aan.
10. Indien door ons een eerste betaling bij de bestelling
wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen vanaf het
moment waarop wij deze betaling hebben ontvangen.
Artikel 6 – Overmacht
1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan
overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in
ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: brand,
waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische
uitbarsting, aswolken, atoomkernreacties, bodem-, lucht- en
waterverontreiniging, terrorisme, overheidsmaatregelen,
bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie
van toeleveranciers, waaronder begrepen te late
leveringen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
gijzeling, (bio-)chemische wapens en molest, diefstal,
asbest, transportbelemmeringen, stakingen (georganiseerd
en ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel, gebrek aan arbeidskrachten
of grondstoffen, defecten aan machinerieën,c.q. installaties,
storingen in de levering van energie, alles zowel in ons
bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen
of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken,
evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten
onze schuld of toedoen ontstaan.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere
verplichtingen van ons opgeschort.
3. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden
wordt vertraagd, zijn zowel wij als Koper bevoegd de
overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te
ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden.
4. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk
aan onze verplichtingen hebben voldaan of als wij slechts
gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn
wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.
5. In geval van overmacht kan de Koper ons niet tot
schadevergoeding aanspreken.
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid
eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en
geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt
voorbehouden totdat alle vorderingen van ons op Koper uit
hoofde
van
de
overeenkomsten
en
daarmee
samenhangende werkzaamheden - met inbegrip van rente,
kosten, toeslagen en belastingen - zijn voldaan.
2. De Koper is niet gerechtigd vóór dat tijdstip de goederen
in eigendom over te dragen, te bezwaren, te belenen, te
verpanden of onder hypothecair verband te brengen, dan
wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen.
Koper is bevoegd deze goederen enkel in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te
gebruiken.
3. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen
diefstal. Koper is gehouden de polis van voornoemde
verzekering op ons eerste verzoek ter inzage te geven.
Vanaf het ogenblik van levering, draagt Koper het risico
voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere
waardevermindering van de geleverde zaken.

4. Koper is verplicht om de goederen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te
bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de
koopprijs terstond volledig opeisbaar.
5. Koper zal ons altijd terstond in staat stellen de geleverde
goederen, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst, terug te nemen. Onverminderd de overige
aan ons toekomende rechten, worden wij reeds nu voor
alsdan onherroepelijk door de Koper gemachtigd om, indien
deze zijn jegens ons aangegane (betalings)verplichtingen
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons
geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde
goederen op eerste vordering te demonteren en tot ons te
nemen. Een en ander op straffe van een direct opeisbare
boete van € 1.000,00 per dag dat de Koper de zaken onder
zich houdt, te rekenen vanaf het moment wij de Koper
hiertoe in gebreke hebben gesteld. De kosten die
voortvloeien uit de uitoefening van ons eigendomsrecht zijn
voor rekening van de Koper, onverminderd het recht op
volledige schadevergoeding.
6. De Koper is verplicht ons terstond schriftelijk op de
hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten
doen
gelden
op
de
goederen,
waarop
ons
eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval de Koper niet aan deze
verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete
verschuldigd van 15 % van het onbetaalde gedeelte van de
vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking
heeft, onverminderd de overige ons toekomende rechten ter
zake van die vorderingen.
Artikel 8 – Betaling
1. Er geldt een fatale betalingstermijn van 30 dagen na
factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is
de Koper van rechtswege in verzuim. In dat geval worden al
onze vorderingen op Koper in zijn geheel onmiddellijk
opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende
rechten.
3. De Koper is bij te late betaling, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd van
1,5% per maand over het volledige factuurbedrag. Een
gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als
een hele kalendermaand.
4. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is Koper
buitengerechtelijke
kosten
verschuldigd.
Deze
buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op
tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw,
met een minimum van € 250,00 exclusief btw,
onverminderd ons recht op vergoeding van andere schade.
5. Alle door ons te maken gerechtelijke kosten teneinde
nakoming van de verplichtingen van Koper te
bewerkstellingen, zullen door de Koper worden vergoed.
Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de
kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van
incassomiddel.
Artikel 9 Zekerheidstelling
1. Indien wij met de Koper zijn overeengekomen dat er
vooruit moet worden betaald of zekerheid moet worden
gesteld middels een bankgarantie, dan stemmen wij enkel
in met een bankgarantie, welke wordt afgegeven door een
(door ons goedgekeurde) Nederlandse systeembank.
2. Indien er gereden twijfel bij ons bestaat omtrent de
betalingscapaciteit of de financiële gegoedheid van de
Koper, zijn wij gerechtigd om gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling of - het tot nakoming van de
betalingsverplichting van de Koper- voldoende zekerheid
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(bijvoorbeeld middels een bankgarantie of een stille
verpanding) of aanvulling daarvan te verlangen en eerst
nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid
is gesteld c.q. is aangevuld te leveren of met onze
werkzaamheden door te gaan. In een dergelijk geval zijn wij
gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.
3. De Koper is zelfverantwoordelijk voor de hierdoor
eventueel vertraagde aflevering en als gevolg daarvan te
lijden schade.
4. Indien de Koper niet binnen 14 dagen na ons verlangen
tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling is
overgegaan, zijn wij bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 10 Opschortings- en verrekeningsverbod
1. Het is Koper niet toegestaan om enige verplichting van
Koper zij het uit hoofde van deze overeenkomst, zij het uit
anderen hoofde geheel of gedeeltelijk op te schorten.
2. Het is Koper niet toegestaan om enige schuld die zij aan
ons heeft, zij het uit hoofde van deze overeenkomst, zij het
uit anderen hoofde, te verrekenen met enige
(tegen)vordering die Koper op ons mocht hebben, tenzij
hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt, met
specificatie van de te verrekenen of te korten bedragen en
facturen.
3. Indien Koper op enigerlei wijze deel uitmaakt van een
groep ondernemingen, wordt onder Koper in de zin van dit
artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep
behorende ondernemingen.
Artikel 11 – Ontbinding en opschorting
1. Indien de Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet
aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling, stillegging en/of
liquidatie van het bedrijf van de Koper, alsmede bij
gerechtvaardigde vrees dat de Koper niet aan zijn financiële
verplichtingen tegenover ons zal kunnen voldoen, zijn wij
gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst de overeenkomst en de direct daarmee
samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks ter
keuze van ons. Annulering, ontbinding of opschorting laten
onverlet de overige rechten van ons, in het bijzonder om van
de Koper een vergoeding van de schade te vorderen die wij
als gevolg van de (voortijdige) beëindiging lijden. Indien de
Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen
deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen
geen
voorwerp
van
ongedaanmaking zijn. In geen geval zullen wij tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
2. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoelt in lid 1
van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op de Koper
onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij
gerechtigd de desbetreffende goederen terug te nemen. In
dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en
gebouwen van Koper te betreden, teneinde de goederen in
bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te
nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze
rechten te effectueren.
Artikel 12 – Annulering door Koper
1. Enige aan ons verstrekte opdracht kan door de Koper
slechts worden geannuleerd voor zover wij daartoe
schriftelijke toestemming hebben verleend. Alsdan is de
Koper verplicht ons onder meer wegens winstderving
schadeloos te stellen.

2. In het geval wij akkoord gaan met annulering van de
opdracht, dan is de Koper schadevergoeding verschuldigd,
welke minimaal gelijk is aan de facturen die wij van onze
leveranciers hebben ontvangen in verband met de inkoop
van de benodigde materialen, te vermeerderen met de door
ons
reeds
uitgevoerde
werkzaamheden,
zulks
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
3. Indien de Koper direct na de opdracht de opdracht
annuleert bedraagt de schadevergoeding in ieder geval
60% van de opdracht, aangezien een dag na de opdracht
direct alle goederen door ons bij de betreffende leveranciers
worden besteld en annulering aldaar niet mogelijk is.
4. Indien er goederen door de Koper worden besteld die op
voorraad zijn, bedraagt de schadevergoeding minimaal
25% van de koopprijs.

5. Koper is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen
vorderingen van derden als gevolg van de annulering van
de opdracht.
Artikel 13 – Tekortkoming
Indien de geleverde goederen beperkingen bevatten die
technisch niet te vermijden zijn (o.a. afwijkingen in
kwaliteit, kleur, maat, gewicht, design e.d.) en/of niet
leiden tot een wezenlijke beperking van de
functionaliteit van de geleverde goederen en/of er niet
toe leiden dat de geleverde goederen niet langer de
functionaliteit bezit die noodzakelijk is om te worden
gebruikt voor het concrete doel waarvoor de Koper de
geleverde goederen benut, is geen sprake van een
tekortkoming.
Artikel 14 – Inspectie en klachten (reclames)
1. De Koper is verplicht de goederen onmiddellijk bij
levering dan wel na afronding van de door ons uitgevoerde
werkzaamheden, of – indien dit eerder is – na ontvangst
door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde,
nauwkeurig te (doen) te controleren (daaronder begrepen
beschadigingen).
2. De hoeveelheden, gewicht, samenstelling, zoals op de
vrachtbrieven,
afleveringsbonnen,
orderbevestiging,
facturen of dergelijke documenten staan vermeld, worden
geacht juist te zijn indien niet onmiddellijk na ontvangst en
vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en
niet is aangetekend op de vrachtbrief of het
ontvangstbewijs.
3. Klachtmeldingen over geleverde goederen en door ons
uitgevoerde werkzaamheden dienen door de Koper
schriftelijk gedaan te worden. Daarbij geldt het navolgende:
zichtbare gebreken vervallen indien Koper het gebrek
niet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen aan
ons schriftelijk heeft gemeld;
niet zichtbare gebreken ofwel alle andere eventuele
gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen
binnen 5 werkdagen nadat de Koper het gebrek heeft
geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen
constateren schriftelijk bij ons te worden gemeld. Na
deze termijn kan Koper geen beroep meer doen op
een gebrek in de prestatie.
4. Bij de schriftelijke melding van de klacht dient er
nauwkeurig opgave te worden gedaan van de aard en grond
van de klacht en het tijdstip van constatering. Ontbreekt
deze opgave dan geldt de mededeling niet als een klacht.
5. Na het ontdekken van enig gebrek is de Koper verplicht
om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van
de betreffende goederen onverwijld te staken en zal hij alle
door ons voor onderzoek van de reclame gewenste
medewerking verlenen onder meer door ons in de
gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te
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(doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking,
verwerking, installatie en/of gebruik.
6. De Koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5
werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons te hebben
gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur als juist en
onbetwist geacht.
7. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties
zullen door de Koper geen grond kunnen vormen voor
klachten, het vragen van schadevergoeding of een verzoek
tot annulering van de opdracht.
8. Klachten worden niet geaccepteerd op goederen, welke
aangebroken dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt
en/of bewerkt.
9. Een klacht ontslaat de Koper niet van zijn
betalingsverplichtingen.
10. Retournering van geleverde zaken kan alleen met
voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onder
de door ons gestelde voorwaarden. Indien Koper zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming de goederen
retourneert, dan komen alle kosten welke verbonden zijn
aan terugzending, ten laste van Koper. Wij zijn in dat geval
vrij de goederen voor rekening en risico van Koper op te
(laten) slaan tegen een vergoeding van 15% van het
factuurbedrag inclusief btw.
11. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van
verval uiterlijk één jaar na de klachtmelding aanhangig te
zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde
rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere
vordering tot schadevergoeding te vervallen.
Artikel 15 – Garantie
1. Voor goederen die wij niet zelf vervaardigen,
garanderen wij dat het verkochte functioneert in
overeenstemming met de specificaties van haar
leverancier, gedurende de garantieperiode die de
betreffende leverancier heeft gegeven, welke periode
aanvangt na levering van het product aan Koper.
Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden
dat de goederen niet (langer) geschikt zijn voor het doel
waarvoor Koper de goederen gebruikt, leveren geen
tekortkoming op. Deze garantie geldt niet indien het
materiaal
en/of
de
specifieke
fabricagemethode
uitdrukkelijk door de Koper is voorgeschreven.
2. Indien wij de verkochte goederen vervaardigen uit
goederen geleverd door haar leveranciers, is de garantie op
het eindproduct beperkt tot 12 maanden, welke periode
aanvangt na levering van het product aan Koper.
3. Onze garantieverplichting is voorts als volgt beperkt.
Wij gaan naar onze keuze en naar onze beoordeling tot
herstel of vervanging over van een niet functionerende
goederen of een onderdeel daarvan. Echter, de kosten
voor de uitbouw van het de niet functionerende
goederen en de kosten voor de inbouw van de nieuwe
goed of goederen zijn voor rekening van de Koper.
Hieronder begrepen, maar niet uitsluitend transport- en
reiskosten. Indien wij ter voldoening aan onze
garantieverplichting (onderdelen van) geleverde goederen
vervangen, worden de vervangen (onderdelen van)
goederen onze eigendom.
4. Onze garantie geldt niet:
A. indien de goederen niet functioneren als gevolg van
onoordeelkundig gebruik door Koper of van andere
oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
B. indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt
materiaal of gebruikte goederen leveren;
C. indien de oorzaak van het niet goed functioneren van de
goederen niet duidelijk kan worden aangetoond door Koper;
D. Koper indien niet alle voor het gebruik van de goederen
gegeven instructies en andere specifiek geldende
garantievoorschriften stipt en volledig is nagekomen.

5. De garantie die wij verlenen met betrekking tot de
door ons uit te voeren werkzaamheden (zoals
bewerking en reparatie) is beperkt tot het deugdelijk
uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden (goed
vakmanschap). In een dergelijk geval gaat de door ons
verleende garantie in op de dag dat de montage c.q.
installatie naar ons oordeel door ons is voltooid.
6. Ingeval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen
reparatieactiviteiten aan geleverde goederen verrichten,
blijven de desbetreffende goederen volledig voor risico van
de Koper.
7. Onze garantie vervalt, indien:
A. het niet functioneren van de goederen geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met
betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte
materialen of met betrekking tot fabricage;
B. Koper op eigen initiatief gedurende de garantietermijn
wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde goederen
verricht of door derden laat verrichten;
C. Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige
verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals onder
meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten
aanzien van inspectie en reclamering.
8.
Indien
de
Koper
aanspraak
maakt
op
garantiewerkzaamheden en nadien blijkt dat deze
werkzaamheden niet onder de garantie vielen, dient de
Koper alle door ons in verband daarmee gemaakte kosten
te vergoeden.
9.
Tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
is
overeengekomen, zijn wij uitsluitend gehouden tot
nakoming
van
de
in
dit
artikel
genoemde
garantieverplichtingen binnen Nederland.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor door de Koper geleden
schade, behoudens en voor zover Koper kan aantonen dat
sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
2. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade
van Koper. Onder indirecte schade wordt in ieder geval
maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde
winst, gederfde omzet, verminderde opbrengst, gemiste
besparingen,
letselschade,
verlies
aan
goodwill,
stagnatieschade,
arbeidskosten,
stilstandschade,
rentekosten, reparatiekosten, hijs- en transportkosten,
boetes, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade,
geleden door Koper, zijn ondergeschikten en bij of door
Koper tewerkgestelde personen.
3. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt
tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende
geval wordt uitbetaald vermeerderd met ons eigen risico.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de
verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor
schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de
goederen en werkzaamheden waarop de schade is
vastgesteld, althans waar de schade mee samenhangt. Wij
zijn gerechtigd de schade door een door ons aan te wijzen
onafhankelijke deskundige uit de branche te laten
beoordelen.
4.Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt
indien het niet binnen 1 maand nadat het schadebrengende
feit zich heeft voorgedaan, schriftelijk aan ons kenbaar is
gemaakt (wij schriftelijk aansprakelijk zijn gesteld).
5. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de Koper
binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn
gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden
genoemde en bevoegde rechter. Na die periode is de
vordering tot schadevergoeding verjaard.
5. Koper is net aansprakelijk voor directe en indirecte
schade van derden. Indien Koper wordt aangesproken door

4

schaden van derden dan verplicht Koper zich hierbij ons
voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren
en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en rente.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste
toepassing en verwerking van geleverde goederen door
Koper c.q. door derden.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien,
licenties of andere rechten van derden door het gebruik van
gegevens, welke ons door of vanwege de Koper ter
uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien wij in de met
de Koper gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in
onze andere voorschriften, die betrekking hebben op de
goederen, wordt de Koper geacht deze te kennen, tenzij hij
ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt.
Alsdan zullen wij hem over deze voorschriften nader
informeren. De Koper verplicht zich te allen tijde zijn
afnemers schriftelijk in kennis te stellen van
bovengenoemde voorschriften.

5

Artikel 17 – Bevoegde rechter en Toepasselijk recht
1. De bevoegde rechter in de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die
verband houden met de gesloten overeenkomst kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van
de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn,
onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht. Voor
zover op enige overeenkomst de bepalingen van het Weens
Koopverdrag van toepassing zijn, gelden de bepalingen
daarvan niet, indien zij met enige bepaling uit deze
voorwaarden in strijd zijn. In een dergelijk geval gaan de
bepalingen van deze voorwaarden voor.
Den Dolder, april 2018
Rosenberg Ventilatoren B.V.
Elandlaan 8
3734 CP DEN DOLDER
Tel. 030 – 274 82 82
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