Stand 08/19

Verkoop- en levervoorwaarden
van RWK & Kuhlmann Küchen GmbH, Löhne

Mits niet anders overeengekomen in individuele contracten geldt het onderstaande:

1.

Toepassingen, afwijkende overeenkomsten

1.1

De onderstaande Algemene Verkoop- en Levervoorwaarden („AVL“) gelden voor alle
door ons met onze klanten (hierna „Bestellers“) gesloten koop- en levercontracten
inclusief eventuele nevenafspraken, mits de besteller ondernemer is en het contract sluit
in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten in de zin van § 14
BW.

1.2

Afwijkende voorwaarden van de besteller, die niet expliciet worden erkend, worden niet
toegepast. Dit geldt ook indien wij, op de hoogte van andersluidende of van onze AVL
afwijkende bedrijfsvoorwaarden van de besteller, onze diensten zonder voorbehoud
verlenen.

2.

Contractsluiting

2.1

Onze aanbiedingen, inclusief de in onze prijslijsten vermelde verkoopprijzen, zijn
vrijblijvend voor zover deze niet expliciet als verbindend zijn aangegeven. Mondelinge of
schriftelijke bestellingen vormen een bindende offerte, waaraan de besteller 14 dagen is
gebonden.

2.2

Het contract komt tot stand door onze opdrachtbevestiging (ook per e-mail) of door
toezending van de goederen door ons.

3.

Productbijlagen

3.1

Bijlagen, afbeeldingen, tekeningen, informatie over prestaties, gewicht en maten in onze
catalogi, productinformatie en op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd,
geven echter slechts benaderingswaarden en geen kenmerken van de goederen weer,
voor zover deze niet expliciet als bindend zijn aangeduid. Verbeteringen en
maatwijzigingen in die mate die in de handel gebruikelijk zijn en voor de besteller redelijk
zijn blijven voorbehouden.
Op afbeeldingen, tekeningen en overige bijlagen behouden wij ons het recht voor van
eigendoms- en auteursrecht. Zonder onze expliciete schriftelijke toestemming mogen
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deze niet worden gekopieerd, aan derden toegankelijk worden gemaakt of om zelf te
maken worden gebruikt.
4.

Prijzen / betaalcondities / salderingsverbod

4.1

De levering vindt plaats op grond van de op het tijdstip van contractsluiting geldende
prijslijsten. Prijzen zijn, mits niet anders overeengekomen, nettoprijzen in Euro „ex works“
(Incoterms 2010) in Löhne, Duitsland, zonder verpakking excl. De wettelijke btw en
eventuele belasting en heffingen voor de uitvoering van de bestelling.

4.2

Indien na afsluiting van het contract de voor de bestemming van de vergoeding relevante
omstandigheden, in het bijzonder kosten voor materiaal, lonen, transport en door ons te
betalen overheidsheffingen veranderen op een voor ons onvoorziene en onaanvaardbare
wijze, behouden wij het recht voor onze prijzen in dezelfde mate aan te passen.
Kostenverhogingen worden de besteller indien gewenst aangetoond.

4.3

Betalingen van de besteller dienen uitsluitend te worden voldaan op onze in de
opdrachtbevestiging of factuur vermelde bankrekening. Betalingen aan derden hebben
geen bevrijdend karakter.

4.4

Voor zover de partijen geen afwijkende schriftelijke overeenkomst treffen dienen alle
facturen over leveringen (of overige prestaties) binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum
zonder aftrek te worden betaald. Voor de tijdigheid van de betaling is de ingang van het
geld bij ons maatgevend. Na vruchtloze afloop van deze termijn loopt de besteller een
betalingsachterstand op.

4.5

Bij een betalingsachterstand van de besteller verlangen wij rente ter hoogte van 9%punten boven de actuele basisrente van de Europese Centrale Bank p.j.

4.6

De aanspraak op het wettelijke vaste bedrag aan invorderingskosten en eventueel een
hogere schade door vertraging blijven voorbehouden.

4.7

Cheques en wisselbrieven worden uitsluitend na expliciete overeenkomst en uitsluitend
als voorwaardelijke betaling aangenomen, onder berekening van eventuele vergoedingen
en diskonteringen.

4.8

Onze

vorderingen

worden

onafhankelijk

van

de

looptijd

van

voorwaardelijk

geaccepteerde cheques en wisselbrieven direct inbaar wanneer door de besteller ernstig
inbreuk wordt gemaakt op contractuele overeenkomsten en de besteller hiervoor
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verantwoordelijk is. In dit geval hebben wij het recht nog uitstaande leveringen of diensten
uitsluitend tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling te leveren of uit te voeren.
4.9

De verrekening met tegenvorderingen van de besteller of de inhouding van betalingen
wordt vanwege dergelijke vorderingen is uitsluitend toegestaan in zoverre de
tegenvorderingen onbestreden, rijp voor besluit of onherroepelijk vastgesteld zijn.

5.

Levering en gevolgen van te late levering

5.1

Leveringen vinden ex Works (Incoterms 2010) in Löhne, Duitsland plaats.

5.2

De door ons vermelde leverdatums en levertermijnen gelden slechts ongeveer, voor
zover deze niet expliciet als bindend werden overeengekomen.

5.3

In geval van hoger geweld of andere, ten tijde van de contractsluiting plaatsvindende
onvoorziene gebeurtenissen die wij ondanks de naar omstandigheden van het individuele
geval redelijke zorgvuldigheid niet konden vermijden, onafhankelijk daarvan, of deze bij
ons of bij onze leveranciers of subleveranciers optraden (zelfvoorziening voorbehouden),
zoals bijv. oorlog, natuurrampen, bedrijfsstoringen, legale stakingen, uitsluitingen of op
bevel van de overheid, worden deze leverdatums/-termijnen verlengd met de duur van de
belemmering en een gepaste aanloopperiode. Wanneer een dergelijke storing tot een
leveringsvertraging van meer dan vier maanden leidt dan kunnen beide partijen van het
contract terugtreden. Wordt als gevolg van de genoemde omstandigheden de levering,
buiten onze schuld om, onmogelijk of onredelijk, dan hebben wij het recht ons wegens het
nog niet vervulde deel geheel of gedeeltelijk van het contract terug te treden. De besteller
heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding door ons. Het eventuele wettelijke
herroepingsrecht blijft hierdoor onaangetast.

5.4

Indien de besteller een gepaste termijn voor nakoming moet stellen om rechten tegenover
ons te doen gelden, bedraagt deze termijn voor nakoming ten minste twee weken.

5.5

In geval van de te late levering of de onmogelijkheid nemen wij uitsluitend de
aansprakelijkheid voor schadevergoedingseisen op ons in overeenstemming met cijfer 7.

6.

Materiële gebreken / Garantie

6.1

Wij bieden garantie voor de onberispelijke fabricage van de door ons geleverde goederen
in overeenstemming met de overeengekomen technische levervoorschriften. Wij
verstrekken geen garanties die niet expliciet zijn overeengekomen.
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6.2

De besteller dient de geleverde goederen, ook wanneer eerder monsters of proeven
werden toegezonden, direct na ontvangst op de plek van bestemming, zorgvuldig te
inspecteren. Zichtbare gebreken dienen ons onverwijld, uiterlijk vijf werkdagen na
levering, schriftelijk te worden meegedeeld. Verborgen gebreken dienen ons onverwijld,
uiterlijk vijf werkdagen na ontdekking, te worden meegedeeld. Als de besteller bij normaal
gebruik het gebrek reeds op een eerder tijdstip waargenomen had kunnen hebben, is dit
eerdere tijdstip maatgevend voor het begin van de bezwaartermijn.

6.3

De besteller dient ons de mogelijkheid tot bezichtiging van de als gebrekkig gestelde
goederen te garanderen. Indien het bezwaar ten onrechte is, dient de besteller de ons in
zoverre ontstane kosten te vergoeden, hetzij dan dat hij geen schuld heeft aan de
onrechtmatige ingebrekestelling. Op ons verzoek dienen de omstreden goederen cif aan
ons te worden teruggezonden. Bij terecht bezwaar vergoeden wij de kosten van de meest
economische verzendweg; dit geldt niet indien de kosten hoger uitvallen omdat de
goederen zich op een andere plek dan de plek van het beoogde gebruik bevinden.

6.4

Bij een tijdig vermeld gebrek heeft de besteller naar onze keuze recht op herstel of
levering van een product zonder gebreken („Nakoming“). De nakoming vindt plaats op de
plek van de oorspronkelijke levering; zij geldt niet eerder dan na drie vruchteloze
pogingen als mislukt. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

6.5

De voor de nakoming benodigde kosten, in het bijzonder transport-, weg-, arbeids- en
materiaalkosten komen voor onze rekening wanneer inderdaad sprake is van een
tekort/defect. De nakoming is exclusief de uitbouw en de nieuwe inbouw van het
gebrekkige product indien de leverancier oorspronkelijk niet verplicht was tot inbouw.

6.6

Gebreken die door ongeschikt en ondeskundig gebruik, verkeerde montage resp.
Ingebruikname door de besteller of een derde, gebruikelijke slijtage, foutieve of
nonchalante behandeling ontstaan, komen niet in aanmerking voor garantie. De garantie
komt te vervallen wanneer de besteller zonder onze toestemming het geleverde goed
verandert of door derden laat veranderen en de herstelmaatregelen hierdoor onmogelijk
of onredelijk moeilijk worden gemaakt. In elk geval draagt de besteller de door de
wijziging ontstane meerkosten van de herstelmaatregelen.

6.7

Bij defecte onderdelen van andere fabrikanten die wij uit licentierechterlijke of
daadwerkelijke gronden niet kunnen herstellen, zullen wij naar onze keuze onze
garantievorderingen op de fabrikanten en leveranciers voor rekening van de besteller
instellen of aan de besteller overdragen. Garantievorderingen op ons bestaan bij
dergelijke defecten onder de overige voorwaarden en in overeenstemming met deze
Algemene Voorwaarden uitsluitend indien de rechtsvorderingen van de bovengenoemde
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vorderingen op de fabrikant of leverancier tevergeefs was of, bijvoorbeeld vanwege een
insolventie, uitzichtloos is.
6.8

De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de levering of, voor zover een oplevering
vereist is, vanaf de oplevering. De vijfjarige verjaringstermijn bij bouwwerken en zaken die
overeenkomstig hun gebruikelijke toepassing voor een bouwwerk worden gebruikt, blijft
bestaan. Daardoor onaangetast blijven de wettelijke verjaringstermijnen in geval van
bedrieglijk achterhouden en verhaal van de schade in overeenstemming met §§ 478, 479
BW.

6.9

De besteller heeft uitsluitend recht op schadevergoeding wegens gebreken wanneer onze
aansprakelijkheid niet in overeenstemming met het cijfer 7 is uitgesloten of beperkt.
Verdergaande of andere dan in dit cijfer 6 geregelde vorderingen vanwege een gebrek
zijn uitgesloten.

7.

Aansprakelijkheid, verjaring

7.1

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk bij grove nalatigheid en opzet alsook bij schending van
contractuele verplichtingen waarvan de vervulling de reglementaire doorvoering van het
contract pas mogelijk maakt en waarvan de besteller regelmatig mag vertrouwen op de
naleving ervan („Kardinale verplichting“).

7.2

Bij licht nalatige schending van een kardinale verplichting is onze aansprakelijkheid
beperkt tot bij de contractsluiting voorzienbare, contracttypische schade.

7.3

In zover onze aansprakelijkheid zich beperkt of uitgesloten is, geldt dit ook voor de
aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of medewerkers.

7.4

De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen resp. –uitsluitingen gelden niet bij
bedrieglijk verzwijgen van gebreken, de overname van een garantie of een inkooprisico,
voor de aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidwet alsook voor
lichamelijk letsel (leven, lichaam of gezondheid). Een wijziging van de bewijslast ten
nadele van de besteller is hiermee niet verbonden.

7.5

Met uitzondering van rechten uit onrechtmatige daad verjaren schadevergoedingseisen
van de besteller, waarvoor volgens deze bepaling de aansprakelijkheid beperkt is, binnen
een jaar na het wettelijke verjaringsbegin.
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8.

Eigendomsvoorbehoud

8.1

Het onderstaande eigendomsvoorbehoud dient als zekerheid voor al onze bestaande
huidige en toekomstige vorderingen op de bestelling uit de tussen de contractuele
partners bestaande lopende zakelijke relatie, inclusief alle saldovorderingen uit
rekeningen-courant (hierna „gezekerde vorderingen“).

8.2

Alle door ons geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle gezekerde
vorderingen ons eigendom. De goederen alsook de conform de onderstaande bepalingen
in hun plek tredende, door eigendomsvoorbehoud vastgelegde goederen worden hierna
„Voorbehoudsgoederen“ genoemd.

8.3

Een eventuele verwerking van de voorbehoudsgoederen geschiedt altijd in onze opdracht
en voor ons als fabrikant in de zin van § 950 BW, zonder ons te verplichten. Verwerkte
goederen gelden als voorbehoudsgoederen conform cijfer 8.2. Wij bieden de besteller nu
reeds de toekenning van een recht in wording aan de door verwerking, verbinding of
vermenging te ontstane nieuwe zaken resp. onze medeeigendomsaandelen aan deze
nieuwe zaken. De besteller neemt dit aanbod aan.

8.4

Bij verwerking, verbinding en vermenging van voorbehoudsgoederen door de besteller
met goederen van andere afkomst tot een nieuwe zaak resp. tot een vermengde voorraad
staat ons het mede-eigendom daaraan toe, en weliswaar in de verhouding van de waarde
van het voorbehoudsgoed (factuureindbedrag inclusief de btw) ten tijde van de levering
ter

waarde

van

de

andere,

verwerkte,

vermengde

of

verbonden

goederen

(factuureindbedrag inclusief de btw) op het tijdstip van de bewerking, verwerking,
verbinding of vermenging. Het mede-eigendomsaandeel geldt als voorbehoudsgoed
conform cijfer 8.2. Voor het geval dat een dergelijk eigendomsrecht niet bij ons dient te
volgen, draagt de besteller nu reeds zijn toekomstig eigendom of – in de bovengenoemde
verhouding – zijn mede-eigendom aan de nieuw geschapen zaak resp. aan de
vermengde voorraad als zekerheid aan ons over. Wij nemen deze overdracht aan.
8.5

Worden de overdrachtsgoederen met andere zaken tot een uniforme zaak verbonden of
onlosmakelijk vermengd en is een van de andere zaken als hoofdzaak in de zin van
§ 947 BW te beschouwen, dan draagt de besteller nu reeds, voor zover de hoofdzaak
hem toebehoort, het mede-eigendom evenredig aan de uniforme zaak in verhouding tot
de waarde van de voorbehoudsgoederen (factuureindbedrag inclusief de btw) ten tijde
van de levering ter waarde van de hoofdzaak (factuureindbedrag inclusief de btw) aan
ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. Het mede-eigendomsaandeel geldt als
voorbehoudsgoed conform cijfer 8.2.
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8.6

De besteller dient de voorbehoudsgoederen kosteloos voor ons op te slaan. De
voorbehoudsgoederen mogen niet eerder aan derden worden verpand, noch ter
zekerheid worden overreikt, voordat de volledige betaling van de gezekerde vorderingen
heeft plaatsgevonden.

8.7

De besteller is verplicht de voorbehoudsgoederen zorgvuldig te behandelen. In het
bijzonder is hij verplicht de voorbehoudsgoederen op eigen kosten voldoende tegen
brand, water en diefstal tegen nieuwwaarde te verzekeren.

8.8

De besteller is verplicht bij verpanding, inbeslagname of overige beschikkingen of andere
toegang van derden tot de voorbehoudsgoederen onverwijld op ons eigendom te wijzen e
ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen om ons de handhaving van onze
eigendomsrechten, in het bijzonder door het instellen van een beroep conform § 771
ZPO, mogelijk te maken. De besteller draagt alle gerechtelijke of buitengerechtelijke
kosten die voor de opheffing van de toegang en de terugwinning van de
voorbehoudsgoederen moeten worden betaald, mits deze niet door derden kunnen
worden teruggevorderd.

8.9

De besteller heeft het recht de geleverde voorbehoudsgoederen in het reglementaire
commerciële verkeer te verkopen zodra is zeker gesteld dat zijn vorderingen uit de
wederverkoop conform cijfers 8.10 t/m 8.12 op ons overgaan.

8.10

In geval van wederverkoop van de voorbehoudsgoederen treedt de besteller reeds nu
voor de zekerheid de hieruit ontstane vordering op de koper alsook die vorderingen die in
plaats van de voorbehoudsgoederen treden of op andere wijze tengevolge van de
onrechtmatige handeling bij verlies of vernietiging, inclusief alle saldovorderingen uit
rekening-courant, aan ons af. Wij aanvaarden deze aftreding.

8.11

Verkoop de besteller de voorbehoudsgoederen samen met andere niet door ons
geleverde goederen, dan geldt de aftreding van de vordering uit de wederverkoop
uitsluitend

in

de

hoogte

van

de

waarde

van

onze

voorbehoudsgoederen

(factuureindbedrag inclusief de btw) ten tijde van de levering. Bij de verkoop van
goederen waaraan wij medeeigendom conform cijfers 9.4 resp. 9.5 hebben, geldt de
aftreding van de vordering ter hoogte van dit mede-eigendomsaandeel.
8.12

Bestaat tussen de besteller en de afnemer een rekening-courantverhouding conform
§ 355 HGB, dan heeft de door de besteller bij voorbaat afgetreden vordering ook
betrekking op het erkende saldo alsook in het geval van insolventie van de afnemer op
het dan beschikbare „causale“ saldo.
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8.13

De besteller is onherroepelijk gemachtigd tot het invorderen van de vorderingen uit de
wederverkopen conform cijfers 8.10 t/m 8.11. Wij hebben uitsluitend overeenkomstig
cijfer 8.14 het recht tot herroeping van de invorderingsmachtiging.

8.14

Voldoet de besteller niet aan zijn verplichtingen uit dit contract met ons, dan heeft hij een
betalingsachterstand bij ons, dus
-

kunnen wij de wederverkoop, de be- en verwerking van de voorbehoudsgoederen
alsook de vermenging of verbinding met andere goederen verbieden.

-

Kunnen wij in overeenstemming met het algemene herroepingsrecht van § 323
BW van dit contract afzien; in geval van herroeping vervalt het recht van de
besteller op het bezit van de voorbehoudsgoederen en kunnen wij de
voorbehoudsgoederen terugvorderen; volgens afspraak met de besteller hebben
wij het recht het bedrijfsterrein van de besteller te betreden en de
voorbehoudsgoederen op kosten van de besteller in bezit te nemen en ze,
onbeschadigd van de betalings- en overige verplichtingen van de besteller, door
rechtsstrekse verkoop of met behulp van een veiling zo goed mogelijk verkopen;
de opbrengst wordt, na aftrek van de ontstane kosten, met de besteller verrekend
met zijn verplichtingen; een eventueel overschot betalen wij hem uit;

-

dient de besteller ons op verzoek de naam van de schuldenaren van de aan ons
overgedragen vorderingen mee te delen, zodat wij de overdracht openbaar
kunnen maken en de vorderingen kunnen invorderen; alle aan ons uit
overdrachten ontstane opbrengsten dienen direct na ingang te worden
toegezonden, wanneer en zodra van onze kant vorderingen op de besteller
opeisbaar zijn;

8.15

hebben wij het recht de verstrekte invorderingsmachtiging te herroepen.

Overstijgt de realiseerbare waarde de voor ons bestaande zekerheden op onze
vorderingen met in totaal meer dan 10%, dan geven wij op verzoek van de koper de door
ons gekozen zekerheden vrij.

9.

Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en rechtsmacht

9.1

Plaats van uitvoering voor alle leverings- en betalingsverplichtingen is Löhne, Duitsland,
voor zover niet anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

9.2

Het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties
inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
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9.3

Rechtsmacht voor alle geschillen uit of in samenhang met de levering – ook voor
kwesties betreffende wisselbrieven en cheques – is Löhne, Duitsland, voor zover de
besteller handelaar is of niet over een algemene rechtsmacht in Duitsland beschikt. Wij
behouden ons echter het recht voor de besteller in zijn eigen rechtsgebied aan te klagen.
Wettelijke regelingen over exclusieve bevoegdheden blijven hierdoor onaangetast.

10.

Slotbepaling

10.1

Uitsluitend maatgevend voor de rechtsbetrekkingen tussen de besteller en ons is het
schriftelijk afgesloten contract, inclusief deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Dit geeft
alle afspraken tussen de contractuele partijen ten tijde van de contractsluiting volledig
weer.

Voor

afsluiting

van

dit

contract

gemaakte

mondelinge

of

schriftelijke

overeenkomsten of voorwaarden alsook overige precontractuele correspondentie en
voorstellen worden door dit contract vervangen, voor zover hierin niet expliciet wordt
erkend dat zij bindend van toepassing blijven.
10.2

Bestellingen, verklaringen van aanvaarding, aanvullingen en overige nevenrestricties en
overeenkomsten die voor of bij de contractsluiting werden gemaakt dienen voor hun
juridische doeltreffendheid schriftelijk te zijn vastgelegd. Mondelinge toezeggingen door
onze vertegenwoordigers of overige medewerkers dienen door ons schriftelijk te zijn
bevestigd. Hetzelfde geldt voor de toekenning van kwaliteitsgaranties.

10.3

Bedrijven

met

ondernemers

worden

hetzelfde

behandeld

als

bedrijven

met

publiekrechtelijke personen en publiekrechtelijke fondsen.
10.4

Mocht een bepaling van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan
wordt door de ongeldigheid van deze bepaling de geldigheid van alle overige bepalingen
van dit contract niet aangetast. De partijen zullen de ongeldige bepaling door een
rechtsgeldige bepaling vervangen, die in economisch opzicht de ongeldige bepaling zo
dicht mogelijk benadert als juridisch is toegestaan.
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