Algemene leveringsvoorwaarden
ABRAMS Industries GmbH & Co. KG
geldig vanaf 01.10.2020

1.

Algemeen / geldigheid
Voor alle - ook toekomstige - leveringen en diensten gelden onze hierna genoemde leverings-en betalingsvoorwaarden, volgens het
Duitse recht, evenals de geldende valuta in Duitsland.
Deze gelden ook wanneer afwijkende contractuele voorwaarden van de opdrachtgever niet uitdrukkelijk tegengesproken worden.
Afwijkingen zijn enkel geldig wanneer de opdrachtgever in een apart schrijven uitdrukkelijk daarop gewezen heeft en de afwijking
door de leverancier uitdrukkelijk aanvaard werd. Wijst de opdrachtgever in een apart schrijven op afwijkingen dan kan de
leverancier de overeenkomst ontbinden zonder dat hierdoor claims, in welke vorm dan ook, tegen hem kunnen ontstaan.

2.

Offerte en overeenkomst
Alle offertes zijn vrijblijvend. Aan bestellingen zonder verwijzing naar een offerte met contractuele werking is de opdrachtgever 4
weken gebonden. De termijn begint met de dag waarop de bestelling bij de fabriek aankomt. De bij de overeenkomst horende
documenten zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichten en maten moeten door de opdrachtgever als bindend worden beschouwd
en moeten door de leverancier schriftelijk bevestigd worden. De leverancier houdt zich bij eigen prijsopgaven, tekeningen en
andere documenten het eigendoms- en auteursrechten voor, zij mogen niet toegankelijk gemaakt worden voor derden en moeten
na terugvordering onmiddellijk teruggezonden worden.

3.

Prijzen / betalingscondities
Onze prijzen zijn netto prijzen en gelden, tenzij anders overeengekomen, af fabriek, inclusief verpakking en verlading.
Onze prijzen zijn exclusief B.T.W., verzending, een marktconform tolgeld, evenals legeringtoeslagen welke telkens in, op de dag van
levering geldende hoogte berekend worden. Betalingen dienen zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook,
binnen de betalingstermijn van 14 dagen plaats te vinden. Andere betalingscondities, zoals verdiscontering vereisen een aparte
schriftelijke overeenkomst. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever verslechterd of wanneer ongunstige
kredietinformatie over de opdrachtgever verkregen wordt, kan de leverancier vooruitbetaling of een bankgarantie ter verzekering
van openstaande vorderingen eisen. Onverschuldigde betalingen aan bemiddelaars, vertegenwoordigers of andere derden
gebeuren voor risico van de opdrachtgever. Klachten geven geen recht op inhouding van openstaande vorderingen.
Inhoudingsrechten en verrekening met niet erkende tegenvorderingen zijn uitgesloten.
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4.

Betalingsverzuim
Wanneer een vastgelegde betalingstermijn overschreden wordt, treedt zonder aanmaning verzuim op (§ 286 lid 2 BGB, Duits
Burgerwetboek). In dit geval heeft de leverancier het recht om, in overeenstemming met § 288 BGB (Duits Burgerwetboek),
verzuimrente in bankspecifieke hoogte te eisen, indien hij geen hogere verzuimschade aantoont.
Voor de kosten voor het opstellen van aanmaningen heeft de leverancier het recht om, per aanmaning, een bedrag van 15 EUR te
berekenen. Om de betalingsafwikkeling te vereenvoudigen legitimeert de opdrachtgever de leverancier, vanaf de dag waarop het
betalingsverzuim optreedt, bovendien direct en onherroepelijk alle openstaande vorderingen door automatische afschrijving van de
rekening van de opdrachtgever te innen, ook wanneer dergelijke vorderingen op basis van overeengekomen betalingstermijnen nog
niet opeisbaar zijn.

5.

Omvang van de levering
Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier bindend, in geval van een offerte van de
leverancier, met geldigheidsduur en tijdsgebonden acceptatie van de offerte, voor zover er geen sprake is van een tijdige
opdrachtbevestiging. Nevenafspraken en veranderingen vereisen de schriftelijke bevestiging van de leverancier.
Worden speciale afmetingen of speciale uitvoeringen in opdracht gegeven, mag de levering met een redelijk aantal stuks (ongeveer
10 %) afwijken. In dit geval wordt de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid gefactureerd. De levering bevat geen fabricage
certificaat. De opdrachtgever kan van de leverancier op aanvraag een legeringanalyse verkrijgen. Deze moet als deel van de
bestelling uiterlijk voor levering of fabricage, schriftelijk bij de leverancier aangevraagd worden. Voor de opstelling van de
legeringanalyse wordt 25,00 EURo berekend.

6.

Levertijd en -verzuim
a.

De levertijd begint met de verzending van de orderbevestiging, echter niet voordat de opdrachtgever de noodzakelijke
documenten, vergunningen en vrijgaven verstrekt heeft en de overeengekomen aanbetaling ontvangen is.

b.

Aan de levertijd is voldaan ,wanneer op de vervaldatum de goederen de fabriek verlaten hebben of meegedeeld is dat deze
klaar staan voor verzending.

c.

De levertijd wordt redelijkerwijze verlengd bij buitengewone omstandigheden in het kader van sociale onrust, in het bijzonder
staking en buitensluiting, evenals andere onvoorziene omstandigheden die buiten de wil van de leverancier liggen, voor zover
bewezen kan worden dat dergelijke omstandigheden aanzienlijke invloed hebben op de verwerking of levering van de
goederen. Dit geldt ook wanneer deze omstandigheden bij toeleveranciers optreden.

d.

Voornoemde omstandigheden zijn evenmin de verantwoordelijkheid van de leverancier wanneer zij tijdens een reeds
bestaande vertraging ontstaan. De leverancier zal in belangrijke gevallen begin en einde van dergelijke omstandigheden zo snel
mogelijk aan de opdrachtgever mededelen.

e.

Wanneer de opdrachtgever wegens een vertraging, die door de schuld van de leverancier ontstaan is schade geleden heeft,
heeft hij het recht een schadevergoeding wegens verzuim te eisen.
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f.

Deze schadevergoeding bedraagt voor elke volledige week vertraging 0,5 %, echter met een maximum van 5 % van de waarde
van dat deel van de totale levering, dat tengevolge van de vertraging niet tijdig, of niet zoals contractueel vastgelegd is gebruikt
kan worden. Schade die deze limieten overschrijdt, wordt alleen in gevallen van paragraaf 12 (e) vergoed.

g.

Dit geldt niet wanneer de vertraging door overmacht of door gebeurtenissen ontstaat waarvoor de leverancier niet
verantwoordelijk is, vooral wanneer voor de afwikkeling van de bestelling materiaal van derden moet worden aangekocht.

h.

Wordt de verzending op wens van de opdrachtgever vertraagd, dan worden beginnend één maand na melding dat de levering
transportklaar is, de door de opslag ontstane kosten bij opslag in de fabriek van de leverancier, minstens 0,5 % van het
factuurbedrag voor elke maand opslag berekend.

i.

De leverancier heeft tevens het recht, na een redelijke termijn bepaald te hebben, en nadat deze redelijke termijn verstreken
is, op andere wijze over de goederen te beslissen en de opdrachtgever met een redelijkerwijs verlengde termijn alsnog te
beleveren.

j.

7.

De naleving van de levertijd gaat boven de vervulling van de contractuele plichten van de opdrachtgever.

Risico overdracht en in-ontvangstname
a.

Het risico gaat op zijn laatst bij verzending van de levering op de opdrachtgever over, ook wanneer deelleveringen plaatsvinden
of wanneer de leverancier nog andere diensten, zoals de verzendingskosten voor zijn rekening heeft genomen.

b.

Op wens van de opdrachtgever wordt op zijn kosten de zending door de leverancier tegen diefstal, breuk, transport-, vuur- en
waterschade, evenals tegen andere verzekerbare risico’s verzekerd.

c.

Is de verzending vertraagd wegens omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, gaat het risico vanaf de
dag waarop de levering klaar is om verzonden te worden op de opdrachtgever over; de leverancier is echter verplicht naar
wens en kosten van de opdrachtgever de verzekering(en) af te sluiten die deze verlangt.

d.

Geleverde goederen, ook wanneer deze onbelangrijke gebreken vertonen, moeten door de opdrachtgever onverminderd de
rechten uit deel 6 in ontvangst genomen worden.

e.

8.

Deelleveringen zijn toegestaan.

Aansprakelijkheid voor gebreken bij levering
Wanneer de geleverde goederen bestemd zijn voor inbouw in machines en/of toestellen van de opdrachtgever of voor een ander
doel worden gebruikt, is de leverancier niet aansprakelijk voor voldoende geschiktheid, sterkte of betrouwbaarheid, wanneer het
gebruiksdoel met de bijhorende specificaties niet uitdrukkelijk door de opdrachtgever schriftelijk meegedeeld en door de
leverancier schriftelijk bevestigd werd. De controle op geschiktheid van de geleverde goederen is in elk geval uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Enkel en alleen onder deze voorwaarden is de leverancier aansprakelijk voor gebreken
bij de levering, waarbij ook het ontbreken van uitdrukkelijk verzekerde eigenschappen hoort, met uitsluiting van andere claims,
onverminderd deel 12 (d) als volgt:
a.

Alle onderdelen/producten, die binnen 6 maanden sinds levering tengevolge van een voor de risico overdracht liggende
omstandigheid – in het bijzonder wegens foutieve afmetingen, inhoudsstoffen of gebrekkige uitvoering - als onbruikbaar of qua
bruikbaarheid in niet onaanzienlijke mate beïnvloed schijnen te zijn, moeten naar redelijke beoordeling van de leverancier,
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gecorrigeerd of opnieuw geleverd worden. De vaststelling van dergelijke gebreken moet onmiddellijk schriftelijk aan de
leverancier medegedeeld worden. Vervangen onderdelen/producten worden eigendom van de leverancier. Loopt de
verzending of het gebruik zonder schuld van de leverancier vertraging op, dan vervalt de aansprakelijkheid ten hoogste 12
maanden na de risico overdracht.
b.

Het recht van de opdrachtgever om aanspraken uit gebreken te claimen, verjaart in elk geval conform de wettelijke
voorschriften.

c.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaan is met de volgende redenen:
Ongeschikt of onvakkundig gebruik, verkeerde montage resp. inbedrijfstelling door de fabrikant of door derden, natuurlijke
slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen, reservematerialen, chemische, elektrochemische of
elektrische invloeden, op voorwaarde dat ze niet de schuld van de leverancier zijn.

d.

Voor de uitvoering van alle volgens de leverancier noodzakelijke verbeteringen of vervangende leveringen moet de
opdrachtgever, na overleg met de leverancier, de noodzakelijke tijd en gelegenheid geven; doet hij dit niet, dan is de
leverancier bevrijd van deze plicht. Alleen in dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfszekerheid en om buitensporig grote
schade te vermijden, waarbij de leverancier onmiddellijk gewaarschuwd dient te worden, of wanneer de leverancier het
verhelpen van het gebrek vertraagt, heeft de opdrachtgever het recht het gebrek zelf of door derde(n) te laten verhelpen en
van de leverancier een vergoeding van de geleden kosten te eisen.

e.

Van de door de correctie resp. vervangende levering ontstane directe kosten draagt de leverancier – op voorwaarde dat de
klacht gegrond blijkt te zijn – de kosten voor het vervangingsdeel inclusief verzending. Andere kosten gaan ten laste van de
opdrachtgever.

f.

Voor het vervangingsdeel en de correctie of reparatie bedraagt de garantieperiode drie maanden, of minstens tot einde van de
oorspronkelijke garantieperiode voor het geleverde product. De termijn voor het verhelpen van defecten aan het geleverde
product wordt met de duur van de door de correctie/reparatiewerkzaamheden veroorzaakte bedrijfsonderbreking verlengd.

g.

Worden door de opdrachtgever of derden zonder voorafgaande goedkeuring van de leverancier op onvakkundige wijze
veranderingen of reparatiewerkzaamheden aan de geleverde voorwerpen uitgevoerd, wordt de aansprakelijkheid voor daaruit
resulterende gevolgen niet aanvaard.

h.

Andere aanspraken van de opdrachtgever, in het bijzonder op vergoeding van schade, die niet aan het geleverde product zelf
ontstaan is, zijn uitgesloten.
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet bij opzet, grove nalatigheid van de directeur/eigenaar of de leidinggevende, alsook
bij schuldige inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen.
Bij schuldige inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen is de leverancier – behalve in de gevallen van opzet en grove
nalatigheid van de directeur/eigenaar of van de leidinggevende – alleen aansprakelijk voor de contractueel vastgelegde,
redelijkerwijs voorzienbare schade.
De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt evenmin in de gevallen waar, in overeenstemming met de wet inzake de
productaansprakelijkheid, bij fouten van het te leveren voorwerp voor persoonlijke of materiële schade aan privaat gebruikte
producten aansprakelijkheid aanvaard wordt. De uitsluiting geldt evenmin wanneer eigenschappen ontbreken, die uitdrukkelijk
beloofd zijn, met het doel de opdrachtgever te beschermen tegen schade die niet aan het geleverde product zelf ontstaan is.
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9.

Aansprakelijkheid voor nevenplichten
Wanneer door schuld van de leverancier het geleverde product, tengevolge van nagelaten of gebrekkige uitvoering, voor of na het
afsluiten van de in de overeenkomst gedane voorstellen en verstrekt advies, evenals andere contractuele bijkomende plichten - in
het bijzonder gebruikshandleiding voor het geleverde product - niet zoals contractueel voorzien door de opdrachtgever gebruikt
kan worden, gelden onder uitsluiting van andere aanspraken van de opdrachtgever, de regelingen van dienovereenkomstig deel 8
en 12.

10.

Algemene aansprakelijkheidsuitsluiting
De aansprakelijkheid van de leverancier is in elk geval uitgesloten wanneer de opdrachtgever zijn voorgeschreven onderzoeks- en
meldingsplicht niet onmiddellijk na ontvangst van de levering vervuld heeft. De voorgeschreven onderzoeks- en meldingsplicht
vervalt niet door verdere verwerking en/of doorverkoop van de geleverde goederen.

11.

Eigendomsvoorbehoud
De leverancier behoudt zich het eigendom op de geleverde producten voor, tot alle zakelijke vorderingen van de leverancier op de
opdrachtgever inclusief rente en kosten betaald zijn. Dit geldt ook wanneer bepaalde of alle vorderingen van de levering in een
lopende rekening opgenomen worden zolang het saldo van de opdrachtgever nog niet betaald is.
Het uitvoeren van het eigendomsvoorbehoud, evenals het beslagleggen op het product door de leverancier, gelden niet als
contractbreuk. Bij beslaglegging of andere interventies door derden is de opdrachtgever verplicht de leverancier onmiddellijk in te
lichten. Het eigendomsvoorbehoud wordt door betalingen van derden, in het bijzonder door betalingen van endossanten, niet
opgeheven. In dat geval gaan de rechten van de leverancier op de betalende partij over. De opdrachtgever is verplicht om onder
eigendomsvoorbehoud staande goederen op voldoende mate tegen vuur, inbraak, diefstal en waterschade te verzekeren. De
verzekeringsclaims worden voor de volledige waarde van de goederen direct aan de leverancier afgestaan.
De opdrachtgever heeft het recht het geleverde product op correcte wijze en onder voorwaarden die met deze
verkoopvoorwaarden overeenstemmen door te verkopen. Hij staat echter alle hem uit de verkoop of andere rechten met
betrekking tot de goederen met voorbehoudseigendom, alsook ontstane of te ontstane vorderingen en tegenprestaties aan de
leverancier af. De opdrachtgever blijft weliswaar ook na afstand van deze rechten bevoegd om vorderingen te innen, maar het staat
de leverancier vrij vorderingen direct van zijn afnemer te innen. De leverancier zal dit vermijden zolang de opdrachtgever zijn
verplichtingen op correcte wijze vervult. De leverancier kan van de opdrachtgever eisen dat hij alle overgedragen vorderingen en
hun schuldenaars aan hem mededeelt, evenals alle andere voor de inning noodzakelijke documenten aan de hem overhandigt.
Wanneer verlangd moet dit eveneens aan derde-schuldenaars medegedeeld worden (open sessie). Wordt het geleverde product
samen met andere goederen die niet het eigendom van de leverancier zijn doorverkocht, geldt de vordering van de opdrachtgever
tegenover de afnemer, in de hoogte van de tussen leverancier en opdrachtgever overeengekomen verkoopprijs als overgedragen.
Wordt het geleverde onder eigendomsvoorbehoud staande product, met andere producten die niet het eigendom van de
leverancier zijn verwerkt, verbonden of gemengd, verwerft de leverancier het mede-eigendom aan het nieuwe product, in
verhouding tot de waarde van het onder eigendomsvoorbehoud staande product, ten opzichte van het nieuwe product.
Schadevergoedingen uit verzekeringen of andere claims gelden eveneens als aan de leverancier overgedragen.
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Maakt de opdrachtgever gebruik van de bemiddeling van een financieringsmaatschappij of van een kredietinstelling dan moet hij
deze het overeengekomen eigendomsvoorbehoud plus alle noodzakelijke details mededelen. Ondanks het eigendomsvoorbehoud
draagt de opdrachtgever het risico van het verval of de verslechtering van de geleverde producten.

12.

Recht van de opdrachtgever op ontbinding, vernietiging koopovereenkomst en andere aansprakelijkheid van de leverancier
a.

De opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden wanneer de leverancier de complete prestatie voor levering/risico
overdracht definitief onmogelijk wordt. Dit geldt ook bij onvermogen van de leverancier. De opdrachtgever kan de
overeenkomst eveneens ontbinden wanneer bij een bestelling van gelijksoortige producten de uitvoering van een deel van de
levering qua aantal onmogelijk wordt, en hij een gerechtvaardigd belang heeft bij afwijzing van een deellevering; is dit niet het
geval dan kan de opdrachtgever de levering dienovereenkomstig verminderen.

b.

Is er conform paragraaf 3 van de leveringsvoorwaarden sprake van leveringsverzuim en geeft de opdrachtgever de in verzuim
zijnde leverancier een redelijke verlengingstermijn, met de uitdrukkelijke verklaring dat hij na afloop van deze termijn de
levering afwijst, en wordt de verlengingstermijn niet gerespecteerd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden.

c.

Treedt de onmogelijkheid tijdens het acceptatieverzuim of door schuld van de opdrachtgever op, blijft deze verplicht tot
uitvoering van de tegenprestatie.

d.

De opdrachtgever heeft verder het recht de overeenkomst te annuleren, wanneer de leverancier een hem meegedeelde
redelijke verlengingstermijn voor correctie of vervangende levering, met betrekking tot een defect waarvoor hij volgens de
leveringsvoorwaarden verantwoordelijk is, door zijn schuld vruchteloos laat verstrijken. Het recht van de opdrachtgever om de
overeenkomst te ontbinden bestaat ook in andere gevallen wanneer de correctie of de vervangende levering door de
leverancier mislukt.

e.

Uitgesloten zijn alle andere verdere aanspraken van de opdrachtgever, in het bijzonder op ontbinding of vermindering, alsook
op alle andere soorten schadevergoeding, zoals ook schade die niet aan het geleverde product zelf ontstaan is. Deze
aansprakelijkheidsuitsluiting is niet van toepassing bij opzet, grove nalatigheid van de directeur/eigenaar of leidinggevende
evenals bij schuldige inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen.

f.

Bij schuldige inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen is de leverancier - behalve in de gevallen van opzet en grove
nalatigheid van de directeur/eigenaar of leidinggevende - alleen aansprakelijk voor de contractueel vastgelegde, redelijkerwijs
voorzienbare schade.

g.

De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt evenmin in de gevallen waar, in overeenstemming met de wet inzake de
productaansprakelijkheid, bij fouten aan het geleverde product aansprakelijkheid geëist wordt voor persoonlijke of materiële
schade aan privaat gebruikte producten.

h.

De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt evenmin bij fouten van eigenschappen die uitdrukkelijk beloofd zijn, met het doel de
opdrachtgever te beschermen tegen schade die niet aan het geleverde voorwerp zelf ontstaan is.
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13.

Andere overeenkomsten
a.

De leverancier heeft het recht de met betrekking tot de zakenrelaties of in samenhang hiermee verkregen gegevens van de
opdrachtgever, onverminderd het feit dat deze van de opdrachtgever zelf of van derden afkomstig zijn, in overeenstemming
met de Duitse wet inzake de gegevensbescherming te verwerken.

b.

Voor de zakenrelaties geldt het Duitse recht met uitsluiting van de uniforme handelswetten en de overeenkomst van de
Verenigde Naties van 11.04.1980 inzake het internationale handelsverkeer. Andere of afwijkende leveringsvoorwaarden van de
opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.

14.

Octrooirechten van de leverancier
De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk zijn eigendoms- en auteursrechten voor op alle afbeeldingen, handtekeningen en
handschriften, calculaties en andere documenten. Het is de opdrachtgever verboden aan de producten en afbeeldingen, die binnen
het octrooirecht van de leverancier vallen, een ander gebruiksdoel te geven dan door de leverancier verleend. Het is de
opdrachtgever vooral verboden door auteursrechten beschermde producten van de leverancier aan derden door te geven, zonder
toestemming van de leverancier.
De opdrachtgever moet zich ervan vergewissen dat de bij de leverancier in opdracht gegeven producten geen inbreuk plegen op
octrooirechten van derden.

15.

Salvatorische clausule
Indien bepaalde bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn dan wordt de geldigheid van de andere bepalingen daardoor niet
aangetast.

16.

Geschillen en toepasselijk recht
Plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de leverancier.
Bij alle geschillen die uit de contractuele relatie ontstaan, wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon, rechtspersoon van het
openbare recht of een publiek-rechtelijk speciaal fonds is, moet de klacht bij de rechtbank ingediend worden, welke bevoegd is
voor het arrondissement waar de hoofdvestiging van de leverancier gevestigd is. De leverancier is ook bevoegd om een klacht in te
dienen in het arrondissement waar de hoofdvestiging van de opdrachtgever gevestigd is.

ABRAMS INDUSTRIES®

ABRAMS® PREMIUM STAAL

ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®

ABRAMS® PREMIUM TOOLS

ABRAMS® STAALCONSULENT

Divisies van

Amtsgericht Osnabrück / Duitsland, HRA 6865

T: +31 (0) 10 805 05 10 (Rotterdam)

www.premium-staal.nl

ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

Aandeelhouder: ABRAMS Industries Verwaltungs GmbH

T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen)

www.staalconsulent.nl

Hannoversche Str. 38 / 46

Amtsgericht Osnabrück / Duitsland, HRB 20019

verkoop@abrams-industries.nl

www.premium-aluminium.nl

49084 Osnabrück

Directeur eigenaar: Dipl.-Wi.-Ing. Dr. Jürgen Abrams

www.abrams-industries.nl

www.premium-tools.nl

Duitsland

BTW nr.: DE221940667

www.abrams-industries.nl/shop

www.abrams-artprojects.nl

