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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EKB

1.1

Opdracht en omvang der levering
1.1.1
Geen overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen, voordat de opdracht
schriftelijk door ons is gevestigd.
1.1.2
Tot grondslag voor de omvang der levering dienen de kostenbegrotingen en
aanbiedingen, die door ons zijn ingediend.
1.1.3
De bij de aanbieding behorende afbeeldingen, tekeningen, enz. worden als
benaderde opgaven beschouwd, tenzij wij uitdrukkelijk verklaard hebben, dat deze bindend zijn.
De kostenbegrotingen, tekeningen en andere bij aanbieding of leveranties behorende
bescheiden blijven ons eigendom en mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt. De
tekeningen en andere bescheiden, die bij de aanbiedingen behoren, moeten op ons verzoek
worden teruggegeven en indien de opdracht niet aan ons verstrekt wordt, terstond aan ons
teruggeven.

1.2

Prijzen
1.2.1
De prijzen gelden, indien niet anders overeengekomen is, af fabriek, zonder vracht,
assurantie, verpakking, omzetbelasting, inkomende rechten en / of andere heffingen die in
verband met overeenkomst zijn verschuldigd. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht.
1.2.2
De prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijzen:
indien deze kostprijzen ten tijde der levering gewijzigd zijn, zullen wij gerechtigd zijn de aan de
besteller te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Wordt de levering op verzoek
van de besteller langer dan één maand vertraagd dan wordt de besteller voor iedere verdere
maand of gedeelte daarvan een rentepercentage, gebaseerd op het op dat moment geldende
officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogt met 2% van het factuurbedrag in
rekening gebracht.

1.3

Betalingsvoorwaarden
1.3.1
Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden,
tenzij voor projecten een termijnbetaling is overeengekomen. De betalingen moeten geschieden
zonder enige aftrek en zonder kosten voor ons, overeenkomstig de bepalingen die bij bestelling
overeengekomen zijn. Wanneer de betaling niet uiterlijk op de overeengekomen vervaldag(en)
plaatsvindt, hebben wij het recht rentevergoeding te vorderen op basis van het op dat moment
geldende officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 2% berekend van
de dag af dat de betaling had dienen plaats te vinden tot en met die der voldoening zonder dat
hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
1.3.2
Alle door ons te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, kosten van retourwissels en protesten, bankkosten
en zegelkosten enz. zijn voor rekening van de besteller.

1.4

Leveringstijden
1.4.1
De leveringstermijn begint te lopen van de dag af der dagtekening van onze
opdrachtbevestiging en zal slecht dan kunnen worden aangehouden, indien de besteller er voor
zorgt dat alle gegevens, die door hem moeten worden verstrekt, vereiste toestemming e.d. op
tijd binnenkomen en dat de verschuldigde betalingstermijnen op tijd zijn voldaan. Indien deze
verplichtingen niet tijdig zijn vervuld, wordt de leveringstermijn overeenkomstig verlengd.
Overschrijding van de door ons toegezegde leveringstermijnen geeft de besteller nimmer het
recht om schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst te vorderen.
1.4.2
In geval van overmacht hebben wij het recht om de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen zonder tot betaling van enige schadevergoeding verplicht te zijn. Overmacht wordt
geacht aanwezig te zijn o.a. in geval van oorlog, onlusten, brand, kernexplosie, staking,
uitsluiting, het niet, niet goed of tijdig voldoen door onderleveranciers van hun verplichtingen
jegens ons en voorts in het algemeen indien het overschrijden van de leveringstermijn niet aan
onze schuld is te wijten. In dergelijke gevallen zullen wij de besteller zo spoedig mogelijk kennis
geven van het optreden van overmacht.

1.5

Levering, Risico- en Eigendomsovergang.
1.5.1
De levering wordt geacht te zijn geschied:
a. bij levering zonder montage, op het tijdstip dat wij de besteller medegedeeld hebben, dat de
goederen ter verzending gereed staan, al naar gelang welk tijdstip eerder ligt.
b: diensten buiten het kader van levering van goederen gelden als verricht na uitvoering van
werkzaamheden.
1.5.2
Indien de verkoper als hij niet voor de opstelling moet zorgdragen, voor de in
bedrijfstelling de opstelling van het door hem geleverde wil controleren en de wens daartoe te
kennen geeft, zal hem daartoe de gelegenheid moeten worden geboden. Als het geleverde na
ontvangst op opstelling niet goed werkt en blijkt dat dit niet aan het geleverde te wijten is, zijn de
kosten van wijziging e.d. voor rekening van de koper.
1.5.3
De koper is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesse die het gevolg
mochten zijn van daden of nalatigheden van in zijn dienst zijnde personen. De koper is
gehouden de verkoper tegen alle vorderingen van derden ter zake van zodanige kosten, schade
en interessen te vrijwaren en schadeloos te houden. Deze bepalingen zijn ook toepasselijk bij
reparatie en demontage.
1.5.4
Eigendomsovergang op de besteller vindt plaats nadat deze aan ons al het door het
ter zake van de levering verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Zolang
onze eigendomsovergang niet heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd het geleverde terug te
vorderen, ongeacht in wiens handen het alsdan bevindt.
1.5.5
Het risico van de te leveren goederen en / of installaties is vanaf het tijdstip van
levering voor rekening van de besteller, tenzij de te leveren goederen bestaan uit zekere en
bepaalde voorwerpen, in welk geval het risico reeds bij het sluiten der overeenkomst op de
besteller overgaat. Indien de levering van niet zekere en bepaalde voorwerpen bestaande
goederen op verzoek van de besteller wordt vertraagd, gaat het risico voor de te leveren
goederen en / of installaties op de besteller over op de dag, dat wij hadden willen leveren.
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1.6

Aanvaarding en reclame
1.6.1
Zodra de levering is geschied is de besteller verplicht deze te aanvaarden. Kleine
gebreken, die hergebruik van de geleverde niet verhinderen, geven de besteller niet het recht de
levering te weigeren, doch voor zover wij voor de gebreken aansprakelijk zijn slechts aanspraak
op spoedige nadere voorziening. Aanmerkingen op de levering moeten binnen 8 dagen na
aankomst der goederen op de plaats van bestemming respectievelijk nadat de installatie
bedrijfsvaardig is, schriftelijk te onzer kennis gebracht worden. Indien overeengekomen is dat de
koper de goederen aan de fabriek resp. het magazijn zal keuren of doen keuren en hij van het
recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 8 dagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in
kennis is gesteld, worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn aanvaard.
Behoudens het bepaalde omtrent verborgen gebreken. De kosten van keuring zijn voor rekening
van de koper.
1.6.2
Indien de koper, na gereedkomen van montage, een overname beproeving wenst te
houden dan zal deze plaatsvinden niet later dan 2 maanden na afloop der montage. De
verkoper behoudt zicht het recht voor alvorens zulk een beproeving wordt overgegaan zelf eerst
een voorlopige proef te nemen voor het controleren van het geleverde en de evt. nodige
nastelling te verrichten. Alle kosten aan deze beproevingen verbonden zijn geheel voor rekening
van de koper tenzij anders overeengekomen.

1.7

Aansprakelijkheid
1.7.1
In geval van niet deugdelijke levering geldt, met terzijde stelling van alle wettelijke
bepalingen, uitsluitend en alleen hetgeen hierna in dit artikel is bepaald. Uitsluitend die
gebreken, welke het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal, gebrekkige
constructie, of onoordeelkundig door ons uitgevoerde montage en zich tevens voordoen binnen
één jaar na levering, zullen kosteloos door ons worden hersteld, mits de besteller ons terstond
nadat hem van die gebreken had kunnen zijn gebleken, daarvan op de hoogte heeft gesteld.
1.7.2
Voor gebreken ontstaan door onvoldoende montage of toezicht, slechte bediening,
overbelasting en fouten in de constructies en het niet opvolgen van de door ons gegeven
instructies, force majeur, of andere oorzaken buiten onze schuld zijn wij niet aansprakelijk. Voor
zaken, welke in dag- en nachtbedrijf worden gebruikt bedraagt de genoemde termijn een half
jaar. Indien de levering door omstandigheden buiten onze macht of op verzoek van de besteller
wordt vertraagd, zullen vorenbedoelde termijnen aanvangen op de dag, waarop de levering zou
hebben plaatsgehad, indien omstandigheden zich niet hadden voorgedaan of bedoeld verzoek
niet was gedaan.
1.7.3
Onder de hiervoor bedoelde “onoordeelkundig door ons uitgevoerde montage” valt
niet montage in of op gebrekkige of ongeschikte bouwwerken of bouwgronden, of op plaatsen
waar zich invloeden, bijvoorbeeld van (elektro) chemische, elektrische of kernfysische aard
voordoen, welke de goede werking van het geleverde kunnen beïnvloeden. In dergelijke
gevallen zijn wij van alle aansprakelijkheid ontheven. Voorde uitvoering van alle ons
noodzakelijk voorkomende wijzigingen en herstelwerkzaamheden, al dan niet verlangd door de
besteller, moet deze ons de redelijk daarvoor benodigde tijd en gelegenheid geven. Weigert de
besteller zulks, dan zijn wij van onze verplichtingen ontheven. Eveneens zijn wij van al onze
verplichtingen ontgeven zodra buiten onze toestemming door wie dan ook aan het geleverde
veranderingen worden aangebracht of reparaties worden verricht.
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1.7.4
In geval van levering van fabricaten van derden zullen wij jegens de besteller in geen
geval een verdergaande aansprakelijkheid hebben dan de betrokken derde jegens ons heeft.
Wij aanvaarden geen andere aansprakelijkheid dan die welke in dit artikel is geregeld. Met name
zullen wij dus onder geen enkele omstandigheid tot schadevergoeding, van welke aard ook,
gehouden, terwijl wij evenmin de verplichtingen hebben de gebreken te herstellen welke het
gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundig of foutieve behandeling en / of overmatige
belasting. Onze aansprakelijkheid voor herstel (of vervanging) van goederen die zich buiten
Nederland bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat wij voor herstel (of vervanging) in
Nederland zouden hebben moeten betalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade en
interessen, welke het gevolg zijn van niet volledig dan wel niet tijdig nakomen door ons van onze
leveringsverplichtingen indien zulks een gevolg is van omstandigheden buiten onze wil.

1.8

Toepasselijkheid en afwijkingen
1.8.1
Door het enkele feit van verstrekking van een opdracht aan ons aanvaardt de
besteller de toepasselijkheid deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Afwijkingen van de
Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

1.9

Geschillen
1.9.1
Alle geschillen van welke aard dan ook, deze overeenkomst betreffende of daarmede
verband houdende, welke tussen de besteller en ons mochten opkomen, zullen worden berecht
door de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn op 28 maart 1990
gedeponeerd te Griffie van Arrondissementsrechtbank te Haarlem, onder nr. 31/90.
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