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1. Algemeen
(1) De Overeenkomst wordt afgesloten onder expliciete geldigheid 
van onze Algemene Voorwaarden (hierna aan te duiden als: AV). 
AV van klanten erkennen wij niet, tenzij wij expliciet schriftelijk heb-
ben ingestemd met de geldigheid daarvan. Onze AV gelden ook 
dan uitsluitend, als wij met kennis van de algemene, door de klant 
gestelde algemene voorwaarden onze contractuele verplichtingen 
zonder enig voorbehoud nakomen.

(2) Onze AV gelden uitsluitend in relatie tot een ondernemer (zoals 
bedoeld in (artikelen 310 l, 14 BGB (het Duitse burgerlijk wetboek), 
een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk af-
gescheiden vermogen. Onze AV gelden in al die situaties waarbij 
onze offerte wordt uitgebracht in het kader van een aanbesteding 
op basis van de VOB/A of enig andere openbare procedure tot 
gunning, enkel ondergeschikt aan de voorwaarden van de aan-
besteding. Bij tegenspraak tussen de aanbestedingsvoorwaarden 
en onze AV gelden voor de desbetreffende artikelen uitsluitend de 
voorwaarden van die aanbesteding.

(3) Onze AV gelden eveneens voor alle toekomstige zakelijke 
transacties met de klant.

(4) De zetel van onze onderneming is gevestigd in de plaats waar 
de bevoegde rechtbank is gevestigd. Wij hebben echter het recht 
de klant aan te klagen bij de rechtbank in resp. van zijn domicilie.

(5) Indien en voor zover uit een opdrachtbevestiging niets anders 
blijkt is de plaats waar onze onderneming zetelt tevens de plaats 
van nakoming van de Overeenkomst.

(6) Deze Overeenkomst is onderworpen aan het zakelijk recht 
van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de „United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods“ (CISG).

2. Offerte – Bevestigingsvoorbehoud 
bij vertegenwoordiging
(1) Onze offerte is vrijblijvend van aard tot het moment van ac-
ceptatie door onze klant. Doorverkoop en levering aan onszelf zijn 
voorbehouden.

(2) De ten behoeve van de offerte verstrekte documenten, zoals 
promotiebrochures en dergelijke evenals de bij de offerte beho-
rende documenten zoals afbeeldingen, tekeningen, vermeldingen 
van maten en gewichten zijn ondergeschikt aan de prestatiebe-
schrijvingen in onze offerte, en wel voor zover die niet expliciet als 
bindend en prevalent zijn aangeduid. Bij tegenspraak tussen de 
prestatiebeschrijving en de genoemde documenten prevaleert de 
in de offerte opgenomen prestatiebeschrijving.

(3) Moet een bestelling worden gekwalificeerd als een aanbod, 
zoals bedoeld in artikel 145 van het BGB, dan kunnen wij dat 
aanbod binnen een periode van drie weken accepteren tenzij een 
kortere of langere bindingstermijn ten minste schriftelijk is over-
eengekomen. De Overeenkomst komt pas tot stand door onze, 
ten minste schriftelijk verklaarde acceptatie. Zouden wij zonder 
een dergelijke acceptatie een aanvang maken met de uitvoering 
van de Overeenkomst, dan impliceert zulks onze acceptatie.

(4) Wij behouden onze eigendomsrechten en auteursrechten op 
alle kostenopgaven, tekeningen en andere documenten. U mag 
deze niet ter kennis van derden brengen zonder daartoe eerst van 

ons toestemming te hebben verkregen. Dit is in het bijzonder van 
toepassing op documenten die als ‚vertrouwelijk‘ zijn aangeduid. 
Voor doorgifte aan derden behoeft de klant onze expliciete, ten 
minste schriftelijke, toestemming. Wij verplichten ons de door 
klant als vertrouwelijk aangeduide ontwerptekeningen uitsluitend 
toegankelijk te maken voor derden als die klant ons daartoe toe- 
stemming heeft verleend.

(5) Wordt de Overeenkomst door een van onze vertegenwoordi-
gers, die geen juridische vertegenwoordiger of procuratiehouder is, 
bemiddeld of afgesloten? Dan is de werkzaamheid afhankelijk van 
onze ten minste schriftelijk verstrekte bevestiging. Voor de inhoud 
van de Overeenkomst is de bevestiging bepalend.

3. Prijs – Betaalvoorwaarden – Prijsaanpassing
(1) Indien en voor zover niet anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, 
gelden onze prijzen „af fabriek“ (EXW-clausule Incoterms, actuele 
versie: 2020), exclusief verpakking en transport welke separaat 
moeten worden afgerekend. .De wettelijk bepaalde omzetbelasting 
is niet inbegrepen in onze prijzen. Deze omzetbelasting wordt tegen 
het wettelijke tarief, geldend op de dag van facturatie, apart op de 
factuur vermeld.

(2) Indien en voorzien niet anders blijkt uit de opdrachtbevestiging 
moet de koopsom als volg betaalbaar worden gesteld: zonder 
enige mindering en inclusief de prijs van nevenprestaties en van 
externe kosten binnen dertig (30) dagen na de overdracht van het 
voorwerp van de koop, ten laatste echter op de dertigste dag na 
ontvangst van de gereedmelding (bij overeengekomen afhaling 
door de klant bij de fabriek) of de ontvangst van de factuur welke 
de overdracht wordt toegezonden.

(3) Elke mindering op de eindsom is uitsluitend toegestaan op 
basis van een separaat afgesloten overeenkomst.

(4) Cheques gelden pas al ontvangen betaling als ze onherroepelijk 
zijn bijgeschreven op onze bankrekening.

(5) De klant heeft uitsluitend recht op schuldvergelijking als zijn 
tegenaanspraken rechtsgeldig zijn bepaald, onbestreden zijn en 
door ons zijn erkend of als met vorderingen moet worden gecom-
penseerd die in een wederkerige verhouding staan tot onze vorde-
ring, zoals bijvoorbeeld bij garantiegevallen. Bovendien is de klant 
qua uitoefening van zijn retentierecht slechts in zoverre bevoegd 
als zijn tegenaanspraak op een dergelijke gelijke contractuele ver-
houding berust.

4. Schadevergoeding wegens niet-gerechtigde 
risico-overgang bij niet-afname
(1) Treedt de klant ongerechtigd terug uit de Overeenkomst of 
neemt hij de goederen of onze arbeidsprestaties niet af binnen de 
overeengekomen termijn of in stede daarvan niet binnen de termijn 
zoals genoemd in de meldingen inzake de verzendgereedheid /
gereedstelling? Dan kunnen ook wij terugtreden uit de Overeen-
komst en schadevergoeding eisen op basis van schuldig gedrag 
van de klant.

(2) In die situatie gaat ook het risico van een toevallige ondergang 
of een toevallige verslechtering van de goederen op dat moment 
over op de besteller indien hij verzuimt de betreffende goederen 
te accepteren.

Pagina 1 van 4

S
ta

nd
: 2

9.
10

.2
02

1



(3) Als schadevergoeding verbeurt de klant 30 % van het netto-
factuurbedrag. Kunnen wij aantonen dat sprake is van een hogere 
schade? Dan is eveneens vergoeding van die schade verschul-
digd. Besteller heeft het recht te bewijzen dat wij geen of minder 
schade hebben gelopen.

5. Termijn cq. moment van levering – Vertraging
(1) Indien en voor zover niet expliciet bindende momenten van 
levering zijn overeengekomen, vangt de termijn voor levering aan 
op het moment van ontvangst van de opdrachtbevestiging bij de 
klant. De aanvang van de door vermelde moment van levering 
veronderstelt dat alle technische vragen naar voldoening zijn be-
antwoord indien en voor zover daartoe kennisgevingen en toe-
lichtingen van de klant vereist zijn.

(2) Het nakomen van onze plicht tot levering veronderstelt een 
tijdige en reguliere nakoming van de verplichting tot medewerking 
door de klant.

(3) Het moment van levering verschuift in tijd als wij worden ge-
troffen door maatregelen in het kader van arbeidsgeschillen, in het 
bijzonder staking of uitsluiting. Daartoe wordt eveneens gerekend 
dat een toeleverancier, wiens onderdelen vereist zijn om de goe-
deren te vervaardigen, verlaat levert als gevolg van de hiervoor 
genoemde maatregelen. Datzelfde geldt bij overige, onvoorziene 
buitengewone gebeurtenissen waarop wij geen invloed kunnen 
uitoefenen, zoals in het bijzonder door extern veroorzaakte aan-
zienlijke verstoringen in de bedrijfsvoering bij ons of bij een toele-
verancier van benodigde onderdelen.

(4) Raken wij in een verzuimsituatie qua leveringen om redenen 
waarvoor wij aansprakelijk zijn? Dan is een eventuele aanspraak 
op vergoeding van vertragingsschade inclusief van eventueel ver-
loren gegane winsten beperkt tot 10 % van de nettowaarde van de 
levering. Is het verzuim toe te schrijven aan opzet of grove nalatig-
heid of op een essentiële inbreuk op onze verplichting? Dan blijft 
de schade beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid. Datzelfde 
geldt in geval van schending van lijf, leven of gezondheid. De klant 
kan in een individuele situatie een hogere schadevergoeding vor-
deren als hij bewijs kan leveren voor het bestaan van een hogere 
schadesom. Wij behouden ons het recht voor aan te tonen dat 
geen of minder schade is ontstaan.

(5) Draagt de klant ons in geval van verzuim onzerzijds een pas-
sende termijn op alsnog te presteren of te leveren? Dan is hij na 
een vruchteloos verloop van deze termijn gerechtigd terug te tre-
den uit de Overeenkomst. Aanspraken op schadevergoeding in 
plaats van de prestatie ter hoogte van de voorzienbare schade is 
voor de besteller slechts mogelijk als een dergelijk verzuim berust 
op opzet, op grove nalatigheid of op essentieel plichtsverzuim, of 
als sprake is van schending van lijf, leven of gezondheid.

(6) Geraakt de klant in verzuim of maakt hij inbreuk op overige 
verplichtingen tot medewerking? Dan zijn wij gerechtigd na een 
passende en vruchteloze termijnstelling terug te treden uit de 
Overeenkomst of om te verlangen dat de bij ons ontstane schade 
inclusief eventueel meerkosten worden vergoed. Schadevergoe-
ding is verschuldigd tot een hoogte van 30 % van de nettowaarde 
van de goederen. Wij kunnen in een individuele situatie een hogere 
schadevergoeding vorderen als wij bewijs kunnen leveren voor het 
bestaan van een hogere schadesom. De klant behoudt het recht 
aan te tonen dat geen of minder schade is ontstaan.

(7) Deelleveringen door ons zijn na aankondiging vooraf ook voor- 
afgaand aan de overeengekomen moment van levering mogelijk 
tenzij de klant een dergelijke deellevering onverwijld na ontvangst 
van de aankondiging van die deellevering afwijst.

6. Levering op afroep
(1) Is levering op afroep overeengekomen? Dan is de Overeen-
komst gesloten als zijnde een Overeenkomst voor levering naar 
rato. Het te leveren product, de hoeveelheid en de prijs zijn dien- 
overeenkomstig bindend overeengekomen. Uitsluitend het moment 
van prestatielevering is op het moment van afsluiten van de Over-
eenkomst niet definitief bepaald. Onderstaande bijzondere bepa-
lingen zijn van toepassing op leveringen op afroep.

(2) De regeling over de aanvang van de termijn van levering in over-
eenstemming met artikel 5 paragraaf 1 lid 1 van deze AV is niet van 
toepassing. De termijn van levering vangt in plaats daarvan aan 
zodra en voor zover wij van de klant binnen de overeengekomen 
afroepperiode daadwerkelijk afroepen ontvangen, ten laatste ech-
ter bij expiratie van de afroepperiode. De termijn van levering van 
goederen die de klant niet binnen de afroepperiode heeft afgeroe-
pen vangt dienovereenkomstig aan op het moment van expiratie 
van de afroepperiode. Dit laat de regeling zoals bedoeld in artikel 
5 paragraaf 1 lid 2 van deze AV onverlet.

(3) Het afnemen van goederen (overname van het eigendom door 
de klant) is voor de klant een belangrijke prestatieverplichting. In-
dien en voor de klant als schuldenaar in verzuim is qua verplichting 
tot afnemen en tegelijkertijd in acceptatieverzuim verkeert qua zijn 
aanspraak op levering, dan zijn wij gerechtigd (zij het niet verplicht) 
de goederen onverzekerd te verzenden aan de in de opdrachtbe-
vestiging vermelde leveringsadres van de klant, het eigendom op 
die goederen te laten vervallen en van de klant te verlangen dat 
hij de gebruikelijke en passende kosten van verzending vergoedt 
(als volgt hieronder samengevat: „het recht van toezending“). Het 
recht van toezending veronderstelt aanvullend dat wij de klant – na 
ingang van diens verschuldigd verzuim qua verplichtingen tot af-
nemen en accepteren van zijn aanspraak op levering – schriftelijk 
wijzen op het recht van toezending inclusief ons daarin besloten 
recht tot afzien van het eigendomsrecht en dat wij een slottermijn 
van ten minste een week stellen om de goederen alsnog door die 
klant te laten afnemen.

(4) Is sprake van het recht op toezending, en maken wij daarvan 
gebruik en bevestigt de klant schriftelijk jegens ons dat hij de toe-
gezonden goederen heeft overgenomen? Dan blijven de tot dat 
ontstane gerechtelijke aanspraken op schadevergoeding en de 
compensatie van meerkosten of opslagkosten voor ons behouden. 

(5) Is sprake van het recht op toezending en maken wij daarvan 
gebruik? Dan is de op die desbetreffende goederen toepasselijke 
deel-koopprijs verschuldigd en wel in afwijking van het gestelde in 
artikel 3 paragraaf 2 van deze AV pas na afloop van dertig dagen 
na toezending van de goederen aan de klant.

(6) Met de hierboven beschreven regeling is geen omgekeerde 
bewijslijst ten laste van de klant verbonden.

7. Risico-overgang
Indien en voor zover niet anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, 
geldt levering „af fabriek“ (EXW-clausule, huidige Incoterms-ver-
sie 2020) als overeengekomen. Indien en voor zover de klant zulks 
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wenst zullen wij de levering dekken door middel van een transport-
verzekering. De daarbij ontstane kosten komen voor rekening van 
de klant. Komen wij levering „franco huis“ overeen? Dan wijzigt 
daardoor niets aan de risico-overgang zoals bedoeld in lid 1.

8. Eigendomsvoorbehoud
(1) Wij behouden ons het eigendom op de goederen voor tot het 
moment van ontvangst van alle betalingen, voortvloeiende uit de 
Overeenkomst tot levering. Gedraagt de klant zich in strijd met 
de bepalingen van de Overeenkomst, en in het bijzonder in geval 
van betaalverzuim? Dan zijn wij gerechtigd de goederen terug te 
nemen. Bij het door ons terugnemen van goederen is geen sprake 
van terugtreding uit de Overeenkomst, tenzij wij dat expliciet ten 
minste schriftelijk hebben laten weten. Bij het verpanden van goe-
deren door ons wèl altijd sprake van terugtreding uit de Overeen-
komst. Wij zijn na het terugnemen van goederen bevoegd deze te 
valoriseren. De opbrengst van die valorisatie werd verrekend met 
de financiële verplichtingen van de klant, verminderd met passende 
kosten voor die valorisatie en onder verrekening zoals bedoeld in 
artikel 366 en daarop volgende artikelen van het BGB.

(2) De klant is verplicht de goederen verzorgend te behandelen. In 
het bijzonder rust op hem de verplichting die voor eigen rekening 
in voldoende mate te verzekeren tegen nieuwwaarde voor schade 
als gevolg van brand, water en/of diefstal. Zijn onderhoudsbeurten 
of inspectiebeurten vereist? Dan moet de klant die op eigen kosten 
tijdig laten uitvoeren.

(3) Bij verpanding of overige ingrepen door derden moet de klant 
ons onverwijld daarover schriften informatie, opdat wij in overeen- 
stemming met artikel 771 ZPO een rechtsvordering kunnen stellen. 
Indien en voor zover die derde niet in staat is ons de gerechtelijke 
en buitengerechtelijke kosten van een vordering zoals bedoeld in 
artikel 771 ZPO te vergoeden, dan is de klant aansprakelijk voor de 
bij ons ontstane uitval, indien en voor zover hij in deze ten minste 
nalatig mede-veroorzakend is.

(4) De klant is gerechtigd de goederen via een reguliere zakelijke 
transactie door te verkopen. Hij cedeert ons echter nu al alle vor-
deringen ter hoogte van de met ons overeengekomen factuur- 
eindsom (inclusief omzetbelasting) die hem jegens zijn afnemer 
toekomen uit de nadere vervreemding en weliswaar onafhankelijk 
van het feit of de goederen zonder of na verwerking werden door-
verkocht. De klant blijft ook na afloop van de cessie gemachtigd 
de vordering te incasseren. Onze bevoegdheid zelf die vordering 
te incasseren blijft hiervan onverlet. Wij verplichten ons echter die 
vordering niet te incasseren zolang de klant zijn verplichtingen tot 
betalen nakomt, niet in betaalverzuim verkeert en in het bijzonder 
geen verzoek op heropening van een insolventieprocedure is ge-
steld of als sprake is van opschorting van betalingen. Zou dat wel 
het geval zijn, dan kunnen wij verlangen dat de klant ons in kennis 
stelt van de gecedeerde vordering en van de namen van de schul-
denaars, en dat hij voorts ons alle voor de incasso vereiste gege-
vens verstrekt, dat hij ons de bijbehorende documenten overhan-
digt en dat hij de schuldenaar (derden) informeert over die cessie. 

(5) Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op ver-
langen van de klant in zoverre vrij te geven als de gerealiseerde 
waarde van onze zekerheden meer bedraagt dan 10 % van te ver-
zekeren vorderingen of als de gerealiseerde waarde het nominale 
bedrag met meer dan 50 % overstijgt. De keuze van de vrij te ge-
ven zekerheden is aan ons voorbehouden.

(6) Het verwerken of omvormen van goederen door besteller wordt 
steeds ten gunste van ons verricht. Het recht van de klant op aan-
spraak op de goederen plant zich voort in de omgevormde zaak. 
Worden de goederen met andere niet aan ons toebehorende goe-
deren verwerkt? Dan verwerven wij het mede-eigendom in die 
nieuwe zaak en wel in verhouding van de objectieve waarde van 
onze goederen tot die van de andere verwerkte voorwerpen op het 
moment van verwerking. Voor de door verwerking ontstane zaak 
geldt overigens hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde 
goederen.

(7) Worden de goederen onscheidbaar gemengd of verbonden 
met andere niet aan ons toebehorende voorwerpen? Dan verwer-
ven wij het mede-eigendom in die nieuwe zaak en wel in verhou-
ding van de objectieve waarde van onze goederen tot die van de 
andere voorwerpen op het moment van vermenging of verbinding. 
Dit geldt niet als de nieuwe zaak in rechte als hoofdzaak of als 
essentieel bestanddeel wordt beschouwd. Geschiedt het ver-
mengen of verbinden op een zodanige manier dat de zaak van 
de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd? Dan geldt als 
overeengekomen dat de klant ons naar rato het mede-eigendom 
overdraagt. De klant neemt het zo ontstane alleen-eigendom of 
mede-eigendom voor ons in bewaring.

(8) De klant cedeert ons ook de vordering tot meerdere zekerheid 
van onze vorderingen jegens hem die door verbinding van goede-
ren met een grondstuk jegens een derde ontstaan. Artikel 8 (5) is 
dienovereenkomstig van toepassing.

9. Garantie
(1) Sporen van slijtage of materiaalafname die niet zijn terug te voe-
ren op fabricage- of productiefouten of op gebreken qua materiaal 
of constructie, maar die het gevolg zijn van het beoogde gebruik 
van de geleverde goederen, vormen geen gebreken.

(2) Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging of in de Overeenkomst 
opgenomen prestatiebeschrijving is maatgevend voor het bepalen 
van de contractuele geschiktheid van de goederen. Wij accepteren 
uitsluitend aanspraken op garantie als zulks expliciet schriftelijk is 
overeengekomen en als die toezegging als ‚garantie‘ is aangeduid.

(3) De rechten van een klant op garantieverlening veronderstelt – 
als die klant een koopman is zoals bedoeld in HGB-artikelen 1 t/m 
6 of die zich jegens ons als koopman heeft gepresenteerd – dat 
die klant zijn verplichtingen tot onderzoek of afkeur zoals bedoeld 
in HGB-artikel 377 regulier is nagekomen. Herkenbare gebreken, 
onjuiste leveringen, meer- of minderleveringen moeten binnen 
zeven werkdagen volgend op de dag van afname (bij fabrieks- 
overeenkomsten) resp. van overdracht (bij koopovereenkomsten) 
schriftelijk als afgekeurd te melden. Bepalend is het moment van 
ontvangst van de afkeurmelding bij ons. Treedt het gebrek pas 
later aan het licht? Dan moet zulks binnen zeven werkdagen na 
constatering schriftelijk als afkeur worden gemeld. Bepalend is het 
moment van ontvangst van de afkeurmelding bij ons.

(4) Indien en voor zover sprake is van gebrekkige goederen, dan 
hebben wij het recht alsnog na te leveren (naar onze keuze: ver-
helpen van het gebrek of levering van een gebrekenvrije zaak). In 
geval van wegneming van het gebrek zijn wij verplicht alle voor het 
doel van het wegnemen van dat gebrek vereiste kosten te dragen, 
indien en voor zover deze niet worden gemajoreerd door de goe-
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deren over te brengen naar een locatie anders dan de locatie waar 
wij de goederen hebben afgeleverd of die in de Overeenkomst als 
plaats van bestemming staat omschreven.

(5) Indien en voor zover het wegnemen van het gebrek resp. een 
vervangende levering van een gebrekenvrije zaak mislukt of door 
ons wordt afgewezen, dan heeft de klant naar eigen keuze het recht 
zich uit de Overeenkomst terug te trekken of om een passende 
vermindering van de koopsom respectievelijk van het werkloon 
(mindering) te verlangen.

(6) Indien en voor zover niet anders mogelijk is (artikel 7), zijn ver-
dergaande aanspraken van de klant – ongeacht welke rechtsgrond 
dan ook – uitgesloten. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor 
schade die niet is ontstaan in of aan het voorwerp van de levering. 
Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor schade die in geval van een 
fabricage-opdracht is toegebracht aan voorwerpen waaraan wij 
werkzaamheden hebben verricht. In het bijzonder zijn wij niet aan-
sprakelijk voor verloren gegane winsten of overige vermogens-
schade die de klant mocht lijden.

(7) Indien en voor zover de oorzaak van de schade is terug te voe-
ren op opzet of grove nalatigheid, dan zijn wij conform de wet- 
telijke bepalingen daarvoor verantwoordelijk. Indien en voor zover 
wij schuldige inbreuk maken op een contractuele verplichting, dan 
is de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische schade. 
Voor het contract essentieel zijn de verplichting tot tijdige levering 
en installatie van het voorwerp van levering, de vrijheid van rechts-
gebreken evenals zulke zaakgebreken die de functionele werking 
of deugdelijkheid voor gebruik meer dan onaanvaardbaar beïn-
vloeden, evenals plichten ter zake van advisering, bescherming en 
toezicht die de opdrachtgever in staat stellen het voorwerp van 
de levering contractconform toe te passen of die de bescherming 
van lijf en leven van medewerkers van de opdrachtgever of de be-
scherming van diens eigendommen tegen aanzienlijke schade tot 
doel hebben. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid 
van onze mede-voortbrengers is uitgesloten tenzij sprake is van 
schade aan lijf, leven of gezondheid.

(8) De tegen ons gerichte aanspraken op garantie verjaren na ver-
loop van zes maanden, gerekend vanaf het moment van risico-
overgang. Dit geldt niet in geval van een levering, die zoals beoogd 
wordt toegepast voor inbouw in een bouwwerk en daardoor aan-
sprakelijkheid voor gebreken heeft veroorzaakt.

10. Terugval op onze toeleveranciers
(1) De beperking van het terugvalrecht conform artikelen 445a 
BGB door onze toeleveranciers ten laste van ons is uitgesloten.

(2) Uitsluiting of inperking van onze aanspraken op garantieverlening 
jegens onze toeleveranciers is niet mogelijk.

(3) In het kader van een beroep op de inzet van een toeleverancier 
moet deze ons de bestede arbeidsduur, ook inclusief eventuele 
kosten voor uitbouwen en inbouwen (artikel 439 paragraaf 3 van 
het BGB) evenals de kosten van transporteren, (tol)wegen, con-
tracten en materialen in hun volle omvang vergoeden.

11. Onmogelijkheid
Indien en voor zover de levering om redenen waarvoor wij verant-
woordelijk zijn, onmogelijk is, kan de klant onverlet zijn rechten 
tot terugtreding uit de Overeenkomst enkel schadevergoeding 
verlangen tot maximaal 20 % van de nettoprijs van de onmoge-

lijk geworden deel van de levering. Deze beperking geldt niet in 
geval van opzet, grove nalatigheid of bij schending van lijf, leven 
of gezondheid. De klant kan in een individuele situatie een hogere 
schadevergoeding vorderen als hij bewijs kan leveren voor het be-
staan van een hogere schadesom. Ons blijft voorbehouden aan te 
tonen dat geen of een geringere schade is ontstaan.

12. Overige aanspraken op schadevergoeding
(1) De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of 
inspanningsvergoeding, om welke wettelijke reden dan ook, in 
het bijzonder voortvloeiende uit een inbreuk van plichten verband 
houden met een schuldverhouding, die geen aanspraken op ga-
rantieverlening voorstellen.

(2) Dit geldt niet als de aansprakelijkheid berust op dwingende 
normen, in het bijzonder die op basis van de wet op de product- 
aansprakelijkheid, bij opzet of grove nalatigheid, bij schending van 
lijf, leven of gezondheid en in bij inbreuk op verplichtingen die es-
sentieel voor de Overeenkomst zijn. In geval van een inbreuk op 
voor de Overeenkomst essentiële verplichtingen is de aanspraak 
op schadevergoeding beperkt tot de contracttypische, voorzien-
bare schade tenzij sprake is van opzet, grove nalatigheid of de 
schending van lijf, leven of gezondheid.

13. Salvatorische clausule
(1) Zou een bepaling in deze Overeenkomst niet werkzaam zijn of 
worden, dan laat dit de juridische werkzaamheid van de overige 
bepalingen onverlet.

(2) Indien en voor zover een afzonderlijk onderhandelde bepaling 
van de Overeenkomst onwerkbaar zou zijn, dan verplichten con-
tractpartijen zich die onwerkzame bepaling te vervangen door een 
werkzame bepaling die zo dicht mogelijk de ontvallen bepaling 
benadert. Datzelfde is van toepassing als in een afzonderlijke con-
tractueel overeengekomen deel van de Overeenkomst een leemte 
in de getroffen regelingen zou bestaan.

14. Taalversie
Indien en voor zover deze Overeenkomst is opgesteld in zowel de 
Duitse taal als in de Nederlandse taal, prevaleert de Duitstalige 
versie in geval van onderlinge verschillen in bewoording.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
CRACO GmbH . Naubergstr. 6 . 57629 Atzelgift . T. +49 (0) 26 62 . 95 52-0 . F. +49 (0) 26 62 . 95 52-549 . E.info@craco.de . www.craco.de
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