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All gemene Voorwaarden
Art. 1 Werkingssfeer, schriftelijkheidsvereiste
1. Onze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing. Ze gelden 
jegens ondernemers (§ 14 BGB), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiek-
rechtelijke fondsen. Afwijkende Algemene Voorwaarden van de klant worden 
niet door ons geaccepteerd, tenzij wij schriftelijk hebben toegestemd in de 
toepassing daarvan. Onze Algemene Voorwaarden zijn ook dan van toepas-
sing, als wij in de wetenschap van afwijkende Algemene Voorwaarden van de 
klant zonder voorbehoud leveren aan deze klant.
2. Alle afspraken die voor de uitvoering van deze overeenkomst worden ge-
maakt tussen ons en de klant dienen schriftelijk te worden vastgelegd in deze 
overeenkomst. De klant dient specificaties schriftelijk te bevestigen. Overna-
me van garantieverklaringen dient schriftelijk te geschieden. Door ons of door 
onze vertegenwoordigers of hulppersonen gedane mondelinge toezeggingen 
dienen schriftelijk door ons te worden bevestigd.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige 
overeenkomsten met de klant.

Art. 2 Aanbod, contractuele documenten
1. Ons aanbod is vrijblijvend. Een aanbod tot het sluiten van een overeen-
komst kunnen wij binnen vier weken aanvaarden.
2. Afbeeldingen en gegevens in catalogi en folders zijn slechts bij benadering. 
Model-, constructie- en uitvoeringswijzigingen blijven voorbehouden.
3. Wij behouden ons de eigendoms- en auteursrechten op afbeeldingen, teke-
ningen, berekeningen en overige bestanden of documenten voor; zij mogen 
niet aan derden toegankelijk worden gemaakt. Dit geldt met name voor be-
standen en documenten die als ‚vertrouwelijk‘ zijn aangemerkt; voor doorga-
ve aan derden hiervan dient de klant vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming te hebben verkregen.

Art. 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden, gefixeerde schade, verrekening, reten-
tierecht
1. Voor zover niet anders blijkt uit de orderbevestiging gelden alle prijzen ‚af 
fabriek‘, te vermeerderen met de op de factuurdatum geldende omzetbelas-
ting en exclusief verpakking, vrachtgeld, verzekering, douanerechten, buiten-
landse belastingen, montage, inbedrijfname; deze worden apart berekend.
2. Indien verzending van de in het magazijn voorradige goederen op verzoek 
van de klant vertraagd plaatsvindt, worden de door opslag ontstane kosten – 
een maand na mededeling van gereedheid voor verzending beginnend – hem 
in rekening gebracht, waarbij een minimumbedrag van 0,5% van het factuur-
bedrag per begonnen maand wordt gehanteerd.
3. Op bestellingen zijn de op dag van bestelling geldende prijslijsten van toe-
passing. Indien in de periode tussen de opdrachtverstrekking en levering 
wijzigingen in de prijs van het materiaal of loonsverhogingen plaatsvinden 
behouden wij ons een dienovereenkomstige prijsaanpassing voor. 
4. Voor zover niet anders overeengekomen dient betaling zonder aftrek plaats 
te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum en levering dan wel afname van 
de goederen. Na afloop van de voorgaande betalingstermijn raakt de klant 
ook zonder aanmaning in verzuim. Over de koopprijs wordt gedurende het 
verzuim de dan geldende wettelijke verzuimrente berekend. We behouden 
ons voor verdergaande verzuimschade te vorderen. Onze aanspraak op de 
wettelijke verzuimrente voor handelstransacties blijft jegens ondernemers 
onaangetast (§ 353 HGB).
5.1. Indien is overeengekomen dat aanlevering door ons plaatsvindt, geldt los-
sing en bezorging op de begane grond als overeengekomen. Ter waarborging 
van een vlekkeloos lossen dient de klant verder op zijn kosten tijdig voor vak-
kundig personeel en eventueel benodigde technische apparatuur te zorgen. Er 
wordt vanuit gegaan dat ons voertuig direct naar de losplaats kan rijden en 
onmiddellijk kan worden gelost. De klant dient op zijn kosten voor eventueel 
noodzakelijke vervoerswegen te zorgen. 
5.2 Indien een afgesproken levering vertraging oploopt die ons niet verweten 
kan worden, draagt de klant de daardoor ontstane extra kosten, met name de 
kosten voor wachttijden en verdere noodzakelijke reizen van ons daarvoor 
ingezette personeel, evenals de opslagkosten.
6. Indien door ons geleverde goederen worden teruggenomen, worden deze, 
onverminderd het recht om verdere schadevergoeding te vorderen, als volgt 
aan de klant vergoed en met onze openstaande vorderingen verrekend:
tot een maand na levering tot 75% van het factuurbedrag
tot drie maanden na levering tot 50 % van het factuurbedrag
Het blijft ons en de klant voorbehouden in individuele gevallen een hogere of 
lagere waardevermindering aan te tonen.
Retourzendingen die niet onder garantie vallen geschieden op kosten van de 
klant. Dit laat onverlet rubriek 6.4.
7. Voor het geval dat wij schadevergoeding kunnen verlangen in plaats van 
de prestatie of indien wij annulering van de opdracht toestaan, wordt een 
gefixeerde schade van tenminste 25% van het orderbedrag overeengekomen. 
De klant heeft echter het recht om aan te tonen dat voor ons geen of een we-
zenlijk geringere schade tengevolge van het betalingsverzuim, de ontbinding 
of de annulering is ontstaan.
8. Wij zijn niet verplicht om een betaling per cheque of wissel te accepteren. 
Indien wij dergelijke betalingen accepteren, geschiedt dit slechts ten behoeve 
van de vervulling van de betalingsverplichting.

9. Indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend 
worden waarvoor de klant verantwoordelijk is en die zijn kredietwaardigheid 
in twijfel trekken (bv. verzuim), kunnen wij de volledige restschuld, ook uit 
andere facturen, opeisbaar stellen. Dit geldt ook in het geval van daarvoor 
geaccepteerde wissels of cheques, die in deze gevallen worden teruggegeven 
tegen contante betaling.
10. Verrekening is uitgesloten indien niet kan worden verrekend met een 
onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde of door ons erkende vordering. Vor-
dering in reconventie is uitgesloten. De klant is slechts bevoegd een reten-
tierecht uit te oefenen, indien zijn tegenvordering berust op dezelfde contrac-
tuele verhouding.

Art. 4 Levertijd, deellevering, recht op terugtrekking
1. Bij de aanvang van de door ons aangegeven levertijden wordt er vanuit 
gegaan dat alle technische vragen zijn opgehelderd.
2. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover zij in redelijkheid kunnen wor-
den verlangd. 
3.1. Tenzij anders overeengekomen zijn wij niet verantwoordelijk voor ver-
tragingen van leveringen wegens overmacht of andere omstandigheden die 
ons niet kunnen worden verweten, met name verkeers- en bedrijfsstoringen, 
stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen en oorlog.
3.2. Indien wij wegens de in art. 4 rubriek 3.1 genoemde omstandigheden niet 
kunnen leveren binnen de overeengekomen levertijd, wordt de levertijd in 
passende omvang verlengd.
3.3. Indien er sprake is van een belemmering van de levering waarvoor wij 
niet verantwoordelijk zijn, met name in de zin van art. 4 rubriek 3.1, die langer 
voortduurt dan de in art. 4 rubriek 3.2 genoemde verlengde levertijd, hebben 
wij het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.4. Indien er sprake is van een niet-tijdige en correcte eigen bevoorrading 
door derden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht de 
overeenkomst te ontbinden.
4. Indien wij de overeengekomen levertijd niet kunnen nakomen is de klant 
verplicht om op ons verzoek binnen een redelijke termijn mee te delen of hij 
nog steeds levering wenst of, voorzover de betreffende voorwaarden zijn ver-
vuld, de overeenkomst wenst te ontbinden en/of schadevergoeding verlangt 
in plaats van de prestatie. Indien hij geen mededeling doet hebben wij het 
recht om na afloop van een redelijke termijn de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien wij in verzuim raken geldt het volgende:
5.1 Indien er sprake is van een ‚Fixgeschäft‘ (overeenkomst waarbij binnen 
een bepaalde termijn moet worden nagekomen) of indien de klant kan aanvoe-
ren dat zijn belang bij nakoming van de overeenkomst is weggevallen of indien 
het verzuim te wijten is aan een opzettelijke schending van de overeenkomst 
door ons, onze vertegenwoordigers of onze hulppersonen, zijn wij volgens de 
wettelijke bepalingen aansprakelijk voor verzuimschade. Bij een grof nalatige 
schending van de overeenkomst waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is onze 
aansprakelijkheid voor verzuimschade beperkt tot de voorzienbare, karakte-
ristiek optredende schade.
5.2 Indien wij, onze vertegenwoordigers of onze hulppersonen een wezenlijke 
contractuele verplichting (een verplichting waarvan de nakoming noodzake-
lijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en ten aanzien waar-
van de contractpartner er in de regel op vertrouwt en mag vertrouwen dat 
deze wordt nageleefd) schenden en er geen sprake is van aansprakelijkheid 
volgens de wettelijke bepalingen in de zin van rubriek a., is onze aanspra-
kelijkheid voor verzuimschade beperkt tot de voorzienbare, karakteristiek 
optredende schade.
5.3 In andere gevallen is onze aansprakelijkheid wegens verzuim beperkt tot 
maximaal 5% van de waarde van de te leveren goederen. Wij behouden echter 
het recht om aan te tonen dat voor de koper in het geheel geen schade of 
slechts een wezenlijk geringere schade is ontstaan dan het hiervoor genoem-
de gefixeerde bedrag.
5.4 Vorderingen die de klant heeft op grond van dwingend recht worden hier-
door niet uitgesloten.

Art. 5. Risico-overgang
1. Voor zover niet anders blijkt uit de orderbevestiging, is levering ‚af fabriek‘ 
overeengekomen. Verzending geschiedt steeds, ook bij levering vanaf een 
andere plaats dan de plaats van uitvoering, voor rekening en – ook bij vracht-
vrije toezending – voor risico van de klant. Indien de klant dit uitdrukkelijk 
verlangt, zullen wij de levering voorzien van een transportverzekering; de 
daarmee samenhangende kosten draagt de klant. 
2. Indien verzending wordt vertraagd door schuld van de klant, gaat het risico 
al over op de klant op de dag waarop de goederen gereed zijn voor verzending. 
Art. 3 rubriek 5.3 is analoog van toepassing.

Art. 6. Vorderingen wegens gebreken 
1. De klant dient het geleverde, voorzover dit bij een normale bedrijfsvoering 
gebruikelijk is, onmiddellijk na levering te onderzoeken. Indien een gebrek 
wordt vastgesteld dient dit ons onmiddellijk en uiterlijk binnen drie dagen 
schriftelijk te worden gemeld. Indien de klant geen mededeling doet gelden 
de goederen als goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij het 
onderzoek niet kenbaar was. Indien later blijkt dat er sprake is van een gebrek, 
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dient hiervan onmiddellijk na ontdekking melding te worden gemaakt, anders 
geldt het geleverde ook ten aanzien van dit gebrek als goedgekeurd. Dit laat 
onverlet § 377 en § 378 HGB.
De klant is ook dan niet van zijn onderzoeksplicht ontheven indien de on-
dernemer gebruik maakt van zijn verhaalsrecht op grond van § 478 BGB. In-
dien hij in dergelijke gevallen de door zijn afnemer aangegeven gebreken niet 
onmiddellijk meldt, gelden de goederen ook ten aanzien van dit gebrek als 
goedgekeurd. 
2. Indien er sprake is van een gebrek hebben wij, rekening houdend met 
de aard van het gebrek en de gerechtvaardigde belangen van de klant, het 
recht om de wijze van nakoming alsnog te bepalen. Nakoming alsnog wordt 
bij deze overeenkomsten na een vruchteloze derde poging als niet geslaagd 
beschouwd. Deze rubriek is niet van toepassing bij verhaal op grond van § 
478 BGB.
3. In het geval van nakoming alsnog bij gebreken zijn wij slechts dan verplicht 
de hiervoor benodigde kosten te dragen, met name transport-, infrastructuur-, 
arbeids- en materiaalkosten, indien deze niet onredelijk hoger uitvallen door-
dat de goederen naar een andere plaats als de plaats van vestiging of de plaats 
van commerciële aanwezigheid van de te beleveren klant zijn gebracht.
4. Vorderingen tot schadevergoeding van de klant zijn uitgesloten voor zover 
niet anders blijkt uit de hierna volgende artikelen 6 rubriek 5 en artikel 6 
rubriek 6.
5. Indien de schadeoorzaak is gelegen in een opzettelijke of grof nalatige te-
kortkoming door ons of onze hulppersonen, er sprake is van letsel of dood, of 
indien wij een garantie hebben gegeven, zijn wij verplicht tot schadevergoe-
ding volgens de wettelijke bepalingen. 
6. Indien wij verwijtbaar een wezenlijke contractuele verplichting (een ver-
plichting waarvan de nakoming noodzakelijk is voor een correcte uitvoering 
van de overeenkomst en ten aanzien waarvan de contractpartner er in de 
regel op vertrouwt en mag vertrouwen dat deze wordt nageleefd) schenden 
en er geen sprake is van een geval als bedoeld in artikel 6 rubriek 5, is de aan-
sprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, karakteristiek optredende schade.
7. De beperking van aansprakelijkheid in artikel 6 rubriek 4 – artikel 6 rubriek 
6 is ook van toepassing indien jegens ons verhaalsrechten conform § 478 BGB 
worden uitgeoefend.
8. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt 12 maan-
den vanaf levering. Deze is niet van toepassing indien de wet langere termij-
nen voorschrijft conform § 438 lid 1 nr. 1 (vorderingen derden tot teruggave 
van een zaak), § 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), § 
478, § 479 (regres op leveranciers) en § 634 vanaf lid 1 nr. 2 BGB (bouwgebre-
ken) evenals in de gevallen van artikel 6 rubriek 5 – artikel 6 rubriek 7. 
9. Verkoop van gebruikte zaken vindt plaats met uitsluiting van garantie. Deze 
uitsluiting is niet van toepassing op de gevallen als bedoeld in art. 6 rubriek 6 
nr. 4 – art. 6 rubriek 6.

Art. 7. Totale aansprakelijkheid
1. Een verdergaande verplichting tot schadevergoeding dan voorzien in art. 
6 rubriek 4 – art. 6 rubriek is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de 
geldend gemaakte vordering.
2. De regeling van art. 7 rubriek 1 is niet van toepassing op vorderingen 
conform § 1, 4 Produkthaftungsgesetz. Voor zover de aansprakelijkheidsbe-
perking conform art. 6 rubriek 7 niet van toepassing is bij vorderingen op 
grond van de aansprakelijkheid van producenten conform § 823 BGB, is onze 
aansprakelijkheid beperkt tot de vervangende prestatie van de verzekering. 
Indien deze niet of niet volledige dekking biedt zijn wij aansprakelijk tot de 
hoogte van de dekkingssom. Dit geldt niet bij aansprakelijkheid conform ar-
tikel 6 rubriek 5.
3. Indien onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook ten 
aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, werk-
nemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.
4. Voor verzuimschade is een bijzondere regeling voorzien in art. 4 rubriek 5.

Art. 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom op het geleverde blijft voorbehouden tot ontvangst van alle 
betalingen uit hoofde van de overeenkomst en bij het voorhanden zijn van 
een voortdurende handelsrelatie tot ontvangst van alle daaruit voortvloei-
ende betalingen. Dit is ook het geval indien onze vorderingen in een rekening 
courant worden opgenomen en het saldo verrekend en erkend is. 
2. De klant is verplicht het geleverde zorgvuldig te behandelen; met name is 
hij verplicht het op eigen kosten voldoende tegen nieuwwaarde te verzekeren 
tegen brand-, water- en diefstalschade. Noodzakelijke onderhoudswerkzaam-
heden moeten door de klant op eigen kosten tijdig worden uitgevoerd.
3. Bij beslaglegging en andere interventies van derden moet de klant wijzen 
op ons eigendom en dient hij ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, zodat 
wij onze rechten (bv. vordering aanhangig maken conform § 771 ZPO) kunnen 
uitoefenen. Indien de derde niet in staat is ons de daardoor ontstane kosten te 
vergoeden is de klant aansprakelijk voor het voor ons ontstane verlies.
4. De klant heeft het recht het geleverde in het kader van een normale be-
drijfsvoering door te verkopen en te gebruiken; hij mag het geleverde echter 
niet verpanden of tot zekerheid in eigendom overdragen. De klant draagt ech-
ter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het met ons overeengekomen 

eindbedrag van de factuur (incl. omzetbelasting) die hij jegens zijn afnemers 
of derden heeft verkregen door verkoop of doorverkoop, ter hoogte van de 
waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan ons 
over, onafhankelijk van het feit of het geleverde zonder of na verwerking is 
verkocht of doorverkocht. Dit geldt ook ten aanzien van alle vorderingen uit 
hoofde van andere afzetmethodes. Wij aanvaarden deze overdracht.
De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd deze vordering te innen. Onze 
bevoegdheid de vordering zelf te innen wordt hierdoor niet aangetast. Wij 
verplichten ons echter de vordering niet te innen zolang de klant zijn beta-
lingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengst nakomt, niet in betalingsver-
zuim is en er met name geen verzoek tot faillietverklaring is gedaan of hij 
heeft opgehouden te betalen. Indien dit echter het geval is, kunnen wij verlan-
gen, dat de klant de overgedragen vorderingen en de schuldenaars daarvan 
aan ons bekend maakt, alle voor inning benodigde gegevens verstrekt, de 
daarbij behorende stukken overhandigt en de overdracht meedeelt aan zijn 
schuldenaar.
5. Verwerking of omvorming van het geleverde door de klant vindt steeds 
voor ons plaats. Het recht in wording van de klant op het geleverde zet zich 
voort op de omgevormde zaak. Als het geleverde wordt verwerkt met andere 
voorwerpen die ons niet toebehoren, verkrijgen wij het mede-eigendom van 
de nieuwe zaak in de verhouding van de objectieve waarde ten tijde van de 
verwerking van de door ons geleverde goederen tot die van de andere ver-
werkte voorwerpen. Voor de door verwerking ontstane zaak geldt voor het 
overige hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde.
6. Ter veiligstelling van onze openstaande vorderingen draagt de klant de vor-
deringen met alle nevenafspraken ter hoogte van de waarde van ons eigen-
domsvoorbehoud aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht.
7. Indien goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud is ge-
maakt worden verbonden met goederen of grondstukken die de klant of der-
den behoren, worden wij mede-eigenaar zoals bij de wet voorzien. Voor het 
geval dat de klant door verbinding of vermenging het exclusieve eigendom 
verkrijgt, draagt hij reeds nu het mede-eigendom aan ons over in de verhou-
ding van de waarde ten tijde van de verbinding of vermenging van de onder 
voorbehoud geleverde goederen tot die van de andere goederen. Wij aan-
vaarden deze overdracht. De klant dient in deze gevallen de zaak die ons in 
eigendom of mede-eigendom behoort kosteloos voor ons te bewaren. Voor 
het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde goederen.
8. Wij verplichten ons, de ons toekomende zekerheden op verzoek van de 
klant vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden 
de af te dekken vorderingen met meer dan 10 % of de nominale waarde met 
meer dan 50% overstijgt; de selectie van de vrij te geven zekerheden wordt 
door ons gemaakt. 

Art. 9 Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank
1. Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit hoofde van deze overeen-
komst is onze plaats van vestiging. 
2. Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van 
toepassing met uitsluiting van het internationale eenheidsrecht, met name 
van het VN-kooprecht.
3. Bij overeenkomsten met ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen, 
publiekrechtelijke fondsen en buitenlanders, die geen binnenlandse bevoegde 
rechtbank hebben, is Stuttgart de uitsluitend bevoegde rechtbank. Wij behou-
den ons echter het recht voor om ook in de plaats van vestiging van de klant 
vorderingen aanhangig te maken. 

Art. 10. Veldproef 
Bij de toestemming in voorwaarden voor een veldproef, die schriftelijk dient 
te worden gegeven, mag de machine slechts eenmalig 3 uur worden ingezet 
om deze te testen. De kosten van de levering worden door de klant gedragen. 
Wij hebben het recht om werknemers van de fabriek of andere ingeschakelde 
personen toezicht te laten houden op de veldproef. Indien de klant niet te-
vreden is met de apparatuur dient hij ons dit onmiddellijk na de inzet mee te 
delen en een hernieuwde veldproef in het bijzijn van onze vertegenwoordiger 
mogelijk te maken. Indien de klant ook dan niet tevreden is met de apparatuur, 
kan de klant het geleverde weigeren. In dit geval dient hij de apparatuur tot af-
haling of andersoortige beschikking hierover naar behoren en op eigen kosten 
te bewaren. De kosten van de retourzending worden door de klant gedragen. 
Noodzakelijke schoonmaakkosten komen voor onze rekening.

Art. 11 Gebruik van de gegevens
Wij hebben het recht de gegevens van de klant voor reclamedoeleinden te 
gebruiken overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De klant heeft het 
recht het gebruik van zijn gegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde te 
herroepen.

Art. 12 Salvatorische clausule
Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, wordt daar-
door de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet 
aangetast.


