
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
I. Totstandkoming van het contract, geldigheidsduur en aanbiedingen
1. Uiterlijk met ontvangst van de goederen gelden deze verkoopvoorwaarden als geaccepteerd.
2. Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige – contracten 
met sub-ondernemers, publiekrechtelijke personen of publiekrechtelijke activa over leveringen en overige prestaties 
met inbegrip van werkcontracten, contracten over de levering van te vervaardigen of op te wekken fungibele en 
niet fungibele goederen. Bij drop shipping gelden aanvullende voorwaarden van het met de levering belaste bedrijf. 
De inkoopvoorwaarden van de koper worden ook niet erkend als deze na ingang door ons niet nogmaals  
uitdrukkelijk zijn weerlegd.
3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge overeenkomsten, toezeggingen en garanties van onze 
medewerkers zijn pas bindend met onze schriftelijke bevestiging.
4. In geval van twijfel is de nieuwste versie van de internationale handelsvoorwaarden bepalend voor de  
interpretatie van handelsvoorwaarden.
5. Ook een besteller geldt als koper in de zin van deze voorwaarden bij werk- en leveringscontracten.
6. Alle informatie zoals afmetingen, gewichten, afbeeldingen, beschrijvingen, montageschetsen en tekeningen 
in stalenboeken, prijslijsten en overig drukwerk zijn alleen bij benadering en zo nauwkeurig mogelijk berekend 
maar in zoverre voor ons vrijblijvend. Dit geldt ook voor informatie van de bedrijven. Matrijzen en tekeningen  
blijven ons eigendom.

II. Prijzen, vrachtkosten, verpakking
1. Alle belastingen en/of andere heffingen over onze leveringen en prestaties in het land van ontvangst zijn 
kosten koper.
2. De prijzen gelden vanaf fabriek of magazijn en zijn excl. vrachtkosten en btw.
3. Voor zover niet anders overeengekomen, gelden de prijzen en voorwaarden van onze bij afsluiting van het 
contract van kracht zijnde prijslijst.
4. Indien heffingen of andere externe kosten die bij de prijs zijn inbegrepen zich meer dan vier weken na het 
afsluiten van het contract wijzigen, houden wij ons het recht voor om de prijs overeenkomstig aan te passen. Dit 
geldt ook als er nieuwe kosten zouden ontstaan.
5. Wij behouden ons eveneens het recht voor op verhoging van overeengekomen prijzen van nog niet geleverde 
hoeveelheden indien er wijzigingen in de grondstof- en/of economische omstandigheden optreden en deze  
de fabricage en/of de inkoop van de betreffende producten duurder maken ten opzichte van het tijdstip van  
het overeenkomen van de prijs. De klant kan in voorkomend geval binnen vier weken na melding van de  
prijsverhoging de betreffende opdrachten annuleren. Klanten hebben geen recht op schadeloosstelling of  
vervangende levering anders dan die door hen bestelde leveringen en prestaties. Bij levering worden doorgaans 
vrachtkosten in rekening gebracht. Verpakkingskosten worden op basis van inspanning berekend.

III. Betaling en verrekening
1. Tenzij anders overeengekomen of vermeld in onze facturen dient de aankoopprijs onmiddellijk na levering 
zonder factuurkorting te worden betaald en wel zodanig dat wij op de vervaldatum over het bedrag kunnen  
beschikken. De koper draagt de kosten voor het betalingsverkeer. De koper heeft alleen dan en in zoverre recht op 
retentie en op verrekening als zijn tegenvorderingen onbetwist of onherroepelijk vastgesteld worden. Een  
overeengekomen factuurkorting heeft uitsluitend betrekking op de factuurwaarde exclusief vrachtkosten.  
Voorwaarde voor de factuurkorting is de volledige betaling van alle vorderbare verbintenissen door de koper op 
het moment van factuurkorting.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn of bij betalingsverzuim gelden de rentepercentages van onze  
prijslijsten. Bij gebrek hieraan berekenen wij een rente ter hoogte van 8 percentagepunten bovenop de basisrente, 
tenzij hogere rentepercentages zijn overeengekomen. Het indienen van overige schadeclaims, met name die van 
extra kosten vanwege wisselkoerswijzigingen en valutadekking, blijft voorbehouden.
3. Indien na sluiting van het contract duidelijk wordt dat onze betalingsclaim gevaar loopt vanwege ontoereikende 
draagkracht van de koper, hebben wij het recht om conform de bepalingen uit het Duitse § 321 Burgerlijk Wetboek 
(onzekerheidsexceptie) te handelen. Wij hebben in dat geval bovendien het recht om alle niet verjaarde  
vorderingen uit de lopende zakelijke relatie met de koper terug te eisen. Voor het overige strekt de  
onzekerheidsexceptie zich uit over verder alle nog uitstaande leveringen en prestaties uit de zakelijke relatie met 
de koper.
4. De koper is uiterlijk 10 dagen na opeisbaarheid en toegang tot de factuur/het betalingsverzoek of de  
ontvangst van de levering in verzuim.

IV. Uitvoering van leveringen, leveringstermijnen en leveringsdata
1. Vorderingen op schade vanwege vertraagde levering zijn uitgesloten. Wij zijn gevrijwaard van het nakomen 
van leveringstermijnen en prestatietermijnen en naar ons goeddunken gerechtigd tot ontbinding van het  
contract, als de bovenwaartse leverancier zijn termijnen niet nakomt en verschoningsgronden conform zijn  
verkoopvoorwaarden geldend maakt en prijzen en leveringstijden wijzigt.
2. Onze leveringsplicht is onder voorbehoud van een tijdige en correcte goederenontvangst tenzij de niet correcte 
of te late levering c. q. het uitblijven van de levering onzerzijds verwijtbaar is.
3. Vermeldingen met betrekking tot leveringstermijnen zijn bij benadering. Overeengekomen leveringstermijnen 
gaan in op de datum van onze opdrachtbevestiging en gelden uitsluitend onder de voorwaarde van een tijdige 
toelichting op alle details van de opdracht. Dit geldt ook voor een tijdige uitvoering van alle verplichtingen van  
de koper zoals levering van alle verklaringen van overheidswege, uitstellen van accreditaties en garanties of  
aanbetalingen evenals bij klant-specifieke artikelen onder de voorwaarde van een soepele fabricage van  
gereedschap, proefpersen en persen. De genoemde leveringstermijnen schuiven door naar gelang de periode van 
de overeengekomen geaccordeerde product-specifieke uitvoeringsplannen en/of tekeningen als ook voor  
accordering bijgeplaatste productie- of uitvalpatronen. De bevestigde ontvangst van de overeenkomstige  
accordering in de betreffende fabriek zijn bepalend voor de periode van verschuiving en/of de voor dergelijke  
doelen voor ingangsdatum van het contract overeengekomen plaats van voldoening.
4. Het moment van verzenden vanaf fabriek of magazijn is bepalend voor het nakomen van leveringstermijnen. 
Deze gelden als zijnde nagekomen door middel van een bericht van verzendbereidheid, indien de goederen buiten 
onze schuld niet op tijd verzonden kunnen worden.
5. In geval van overmacht hebben wij het recht de levering met de duur ervan en met een adequate starttijd door 
te schuiven. Dit geldt ook indien zich dergelijke voorvallen tijdens een vertraging voordoen. Onder overmacht 
wordt verstaan: monetaire, commerciële en overige overheidsmaatregelen, staking, werknemersuitsluiting, niet 
aan ons verwijtbare bedrijfsstoringen (bijv. brand, gebrek aan machines of walsen, gereedschap, grondstoffen of 
energie), belemmering van de verkeersinfrastructuur, vertraging bij invoer/douaneafhandeling en fabrieksverloven 
evenals alle soortgelijke omstandigheden, ongeacht welke, die de leverantie wezenlijk belemmert of onmogelijk 
maakt. Daarbij is het niet van belang of deze omstandigheden zich bij ons, de leverancier of een bovenwaartse 
leverancier voordoen. Indien op basis van de eerdergenoemde gebeurtenissen de uitvoering van het contract voor 
een van beide contractpartijen onredelijke, met name in de uitvoering van het contract in wezenlijke delen, meer 
dan 6 maanden vertraging ontstaat, kan deze partij het contract nietig verklaren.

V. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (goederen onder voorbehoud) tot alle vorderingen, vooral tot 
ontvangst van het desbetreffende saldo waar wij in het kader van deze zakelijke relatie recht op hebben  
(saldovoorbehoud). Dit geldt ook voor toekomstige voorwaardelijke vorderingen bijvoorbeeld uit acceptatiewissels 
en ook als er betalingen worden gedaan op als bijzonder aangeduide vorderingen en eveneens voor vorderingen 
die door de curator eenzijdig vanwege de afwikkelingskeuze gegrond worden verklaard. Het saldovoorbehoud 
vervalt definitief met het voldoen van alle vorderingen die op het moment van betaling openstaan en door het 
saldovoorbehoud worden vereffend.
2. Op de be- en verwerking van goederen onder voorbehoud is voor ons als producent in de zin van § 950 van 
het Duitse Burgerlijk Wetboek van toepassing zonder ons te verplichten. De be- en verwerkte goederen gelden als 
goederen onder voorbehoud in de zin van punt 1. van V Eigendomsvoorbehoud. Bij verwerking, verbinding en 
vermenging van deze goederen onder voorbehoud met andere goederen door de koper staat ons een mede- 
eigendom toe van de nieuwe goederen in verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud 
tot de factuurwaarde van de overige gebruikte goederen. Indien ons eigendom van de goederen door verbinding 
of vermenging vervalt, zo draagt de koper de ons op dat moment alle hem toegestane eigendomsrechten over aan 
de nieuwe voorraad of voorwerpen ter grootte van de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud en slaat 
deze om niet voor ons op. Onze mede-eigendomsrechten gelden als goederen onder voorbehoud in de zin van 
punt 1 van V Eigendomsvoorbehoud.
3. De koper mag de goederen onder voorbehoud uitsluitend in het gebruikelijke zakelijk verkeer verkopen onder 
zijn reguliere voorwaarden. Dit kan alleen als hij niet in gebreke is en onder de voorwaarde dat de vordering uit de 
verkoop conform punt 4 t/m 5 van V Eigendomsvoorbehoud op ons overgaat. De koper heeft geen recht op een 
andere beschikking over de goederen onder voorbehoud.
4. De vorderingen van de koper uit de verkoop van de goederen onder voorbehoud worden alsdan overgedragen 
in combinatie met alle zekerheden die de koper voor de overgedragen vorderingen heeft verworven. Deze dienen 
in gelijke omvang voor zekerstelling als de goederen onder voorbehoud. Indien de verkoper de goederen onder 
voorbehoud samen met andere niet aan door ons verkochte goederen verkoopt zo wordt de vordering overgedragen 
uit de verkoop naar verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud tegen factuurwaarde 
van de overige goederen. Bij de verkoop van goederen, waaraan wij conform punt 2 mede-eigendomsaandelen 
hebben, wordt er ten gunste van ons een mede-eigendomsdeel afgestaan. Indien de verkoper de goederen onder 
voorbehoud gebruikt voor nakoming van een contract tot het aanvaarden van werk, zo wordt de vordering uit dit 
contract vooraf in gelijke omvang aan ons overgedragen.
5. De koper is gerechtigd de vorderingen uit doorverkoop te innen. Hij is verplicht de geïnde bedragen ter 
hoogte van de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud aan ons af te dragen. Onze vordering wordt 
met het innen door de koper onmiddellijk opeisbaar. Deze incassomachtiging vervalt in geval van herroeping 
onzerzijds maar uiterlijk bij betalingsverzuim, bij het niet honoreren van een wissel of bij een aanvraag tot het 
opstarten van een faillissementsprocedure. Wij zullen alleen gebruikmaken van ons herroepingsrecht indien na het 
afsluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze betalingsclaim uit dit of uit andere contracten met de 
koper door diens ontoereikende draagkracht in gevaar komt. De koper is verplicht om op ons aandringen zijn  
afnemers onmiddellijk te informeren en ons de voor incassering noodzakelijke informatie en documenten te  
overhandigen. Een verdere overdracht van de vorderingen uit de doorverkoop door de koper is niet toegestaan 
tenzij het daarbij gaat om een overdracht in de zin van echte factoring die wij te zien krijgen en waarbij  
de factoringopbrengst de waarde van onze gedekte vordering overstijgt. Met de creditering van de  
factoringopbrengst wordt onze vordering onmiddellijk opeisbaar.
6. De koper dient ons onmiddellijk te informeren over een beslaglegging of andere belemmeringen door derden. 
De koper draagt alle kosten die nodig zijn voor het opheffen van toegang en retournering van de goederen onder 
voorbehoud voor zover deze niet door derden kunnen worden geïnd.
7. Indien de aantoonbare waarde van de bestaande zekerheden de veilige vorderingen inclusief nevenvorderingen 
(rente, kosten etc.) in totaal met meer dan 50% overstijgt, zijn wij op verzoek van de koper als zodanig verplicht 
tot vrijgave van zekerheden naar ons goeddunken.
8. Indien de koper in betalingsverzuim terechtkomt of indien hij een wissel bij opeisbaarheid niet honoreert,  
zijn wij gerechtigd de goederen onder voorbehoud terug te nemen en daarvoor zo nodig het bedrijf of magazijn 
van de koper te betreden. Dit geldt ook indien eerst na afsluiting van het contract duidelijk wordt dat onze  
betalingsclaim uit dit of uit andere contracten met de koper door ontoereikende draagkracht zijnerzijds in gevaar 
komt. De terugname betekent geen ontbinding van het contract. Wij zijn bovendien gerechtigd de doorverkoop, 
verwerking en transport van de goederen onder voorbehoud te verbieden. De regelgeving van de Duitse  
faillissementswet blijft onaangetast.
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VI. Kwaliteit, afmetingen en gewichten, CE- en GS-teken
1. Kwaliteit en afmetingen zijn conform de bij het afsluiten van het contract geldende DIN-/-EN-normen  
c. q. materiaalspecificatie en bij gebrek hieraan conform het handelsgebruik. Verwijzingen naar normen, fabriek-
standaarden, materiaalspecificaties of keuringscertificaten, evenals aanduidingen met betrekking tot kwaliteit, 
afmetingen, gewichten en bruikbaarheid bieden geen toezegging of garantie. Dit geldt ook voor de bewijzen van 
toestemming, verklaringen van de producent en kenmerken zoals het CE- en GS-teken.
2. Wat het gewicht betreft is de door ons of onze bovenwaartse leverancier uitgevoerde weging beslissend. Het 
bewijs van het vastgestelde gewicht is de weegkaart. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen gewichten zonder 
weging conform de norm worden bepaald. De in de staalhandel van Duitsland gebruikelijke prijsverhogingen c.q.-
verlagingen (handelsgewichten) blijven onverminderd van toepassing. De in de verzendnota vermelde aantallen, 
bundels etc. zijn vrijblijvend voor de naar gewicht berekende goederen. Voor zover geen afzonderlijke weging 
plaatsvindt, geldt het totaalgewicht van de partij. Eventuele verschillen tegenover de berekende afzonderlijke  
gewichten worden naar verhouding over deze partij verdeeld. Bij non-ferro metalen, aluminium en technische 
kunststoffen geldt het bij levering van gesloten pallets en pakketten door de fabriek vastgestelde gewicht. Bij  
afzonderlijke matrijzen, profielen en stangen worden het gewicht naar ons goeddunken zo goed mogelijk bepaald 
ofwel door het afwegen ofwel door een theoretische berekening conform DIN/EN.
3. Afwijkingen van het door ons vermelde gewicht in aantallen of specificaties van de geleverde goederen op  
de pakbon en factuur dienen door de koper te worden aangetoond. Afhankelijk van de soort goederen zijn  
afwijkingen tot 10% meer- of minderlevering op het overeengekomen gewicht of de aantallen toegestaan.

VII. Afname
1. Indien er een afname is overeengekomen, kan deze uitsluitend plaatsvinden in de fabriek c.q. ons magazijn 
onmiddellijk na melding van de afnamebereidheid. De koper draagt de persoonlijke afnamekosten. De zakelijke 
afnamekosten worden hem conform onze prijslijst of die van de fabriek in rekening gebracht.
2. Indien een afname buiten onze schuld om niet, niet tijdig of niet volledig kan plaatsvinden, zijn wij gerechtigd 
de goederen of te verzenden zonder afname dan wel op kosten en risico van de koper op te slaan en de kosten 
hiervoor bij de koper in rekening te brengen.

VIII. Verzenden, risico-overgang, deellevering, doorlopende levering, afroeporders
1. Wij bepalen de verzendroute en verzendwijze als ook de transporteur en vrachtvervoerder.
2. Contractueel verzendklaar gemaakte goederen dienen onmiddellijk afgehaald te worden, anders zijn wij  
gerechtigd deze na aanmaning op kosten en risico van de koper naar ons goeddunken te verzenden ofwel deze 
naar eigen beoordeling op te slaan en direct in rekening te brengen bij de koper.
3. Indien het transport buiten onze schuld op de voorziene route of naar de voorziene leverplaats binnen de 
voorziene tijd onmogelijk gemaakt of bemoeilijkt wordt, zijn wij gerechtigd op andere wijze en op een andere  
leverplaats af te leveren. De hieruit ontstane meerkosten zijn voor de koper. De koper krijgt vooraf de gelegenheid 
tot stellingname.
4. Met de overdracht van de goederen aan een transporteur of vrachtvervoerder, maar uiterlijk bij het verlaten 
van ons magazijn of de toeleverancier gaat het risico over op de koper. Dit geldt ook voor het risico van een  
beslaglegging op de goederen bij alle transacties en de vrij aan huis leveringen. Wij zorgen slechts op aanwijzing 
en kosten van de koper voor een verzekering. De plicht tot lossen van de goederen evenals de kosten hiervoor zijn 
voor de koper.
5. De goederen worden onverpakt geleverd en zijn niet tegen corrosie of roest beschermd. Indien in het  
handelsverkeer gebruikelijk, leveren wij de goederen verpakt. Wij verpakken en beschermen de goederen en/of 
zorgen voor transportmiddelen naar ons goeddunken en op kosten van de koper. De verpakkingen worden mee 
teruggenomen naar ons magazijn. Wij dragen niet de kosten voor het transport van de retouren van de koper of 
verwijdering van de verpakking.
6. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen in een redelijke omvang. In de branche gebruikelijke meer- of  
minderleveringen zijn geoorloofd.
7. Bij contracten met doorlopende levering dient de koper afroeporders en soortindelingen van ongeveer dezelfde 
deelhoeveelheden aan ons door te geven. In het andere geval zijn wij gerechtigd de hoeveelheden naar goeddunken 
te bepalen.
8. Indien de contractuele hoeveelheden worden overschreden door afzonderlijke afroeporders zijn wij  
gerechtigd doch niet verplicht het surplus te leveren. Wij kunnen het surplus tot aan de bij de afroeporder c.q. 
levering geldende prijzen berekenen.

IX. Aansprakelijkheid bij gebreken
1. Gebreken aan goederen dienen onmiddellijk maar uiterlijk 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. 
Gebreken die ook bij een zorgvuldige controle niet binnen deze termijn zijn ontdekt, dienen – bij onmiddellijke 
beëindiging van eventuele be- en verwerking – direct na vaststelling schriftelijk, maar uiterlijk voor het einde van 
de overeengekomen of wettelijke verjaringstermijn, te worden gemeld.
2. Na het uitvoeren van een overeengekomen afname van de goederen door de koper is een klacht over  
gebreken uitgesloten anders dan gebreken die bij de overeengekomen afname vastgesteld hadden kunnen  
worden.
3. Bij een bij gerechtvaardigde, tijdige reclame kunnen wij beslissen om het gebrek op te lossen of een  
onbeschadigd product na te leveren (nalevering). Als wij er niet in slagen of nalevering weigeren, kan de koper de 
aankoopprijs verlagen of het contract ontbinden na het stellen van een redelijke termijn en na afloop hiervan. Als 
het om een gering gebrek gaat, heeft de koper alleen recht op prijsverlaging.
4. Indien de koper ons niet onmiddellijk in de gelegenheid stelt om ons te overtuigen van het gebrek en als  
hij niet direct op ons verzoek ingaat om de afgekeurde goederen of monsters ervan ter beschikking te stellen, 
vervallen alle rechten vanwege gebreken.
5. Bij goederen die verkocht zijn als gedeclasseerd materiaal, zogenoemd II a-materiaal – heeft de koper met 
betrekking tot de vermelde declasseringsredenen geen rechten. Dit geldt ook voor gebreken waarmee doorgaans 
rekening moet wordt gehouden. Bij de verkoop van II a-materiaal kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden 
voor gebreken.
6. Wij nemen kosten die samenhangen met het alsnog nakomen van de verplichtingen alleen over voor zover 
deze in het afzonderlijke geval redelijk zijn, vooral in verhouding tot de koopprijs. Wij vergoeden geen kosten die 
ontstaan zijn doordat de verkochte goederen naar een andere plaats dan de vestigingsplaats van de koper zijn 
vervoerd tenzij dit conform hun gebruiksdoel is.
7. Regresrechten van de koper conform § 478 van het Duitse Burgerlijk Wetboek blijven onverminderd van  
toepassing.
8. Transportschade dient binnen 24 uur, uiterlijk de volgende werkdag te worden gemeld. Schadeclaims en  
garantieclaims zijn hiervan uitgesloten als er op de vrachtbrief geen aantekening staat en het soort beschadiging 
is vermeld. Alleen de clausule “goederen onder voorbehoud geaccepteerd” is onvoldoende.
9. De koper dient de verkoper een redelijke termijn en mogelijkheid tot opheffing van de gebreken te gunnen. 
Indien hij dit weigert, is de verkoper vrijgesteld van opheffing van het gebrek. De garantie heeft uiteraard  
geen betrekking op natuurlijke slijtage en ook niet op schade die na de risico-overdracht als gevolg van een  
ondeugdelijke behandeling of nalatigheid, overmatig gebruik dan wel blootstelling aan thermische, chemische, 
elektrochemische of elektrische invloeden, is ontstaan en die conform het contract niet te veronderstellen waren. 
De garantie vervalt wanneer de geleverde goederen door oneigenlijk gebruik of opslag hebben geleden of als er 
wijzigingen of reparaties aan uitgevoerd zijn zonder vooraf schriftelijke toestemming van de verkoper. De door 
nakoming van deze garantieverplichting vervangende onderdelen gaan na verwijdering over in eigendom van de 
verkoper.

X. Schadevergoeding, aansprakelijkheidsbeperking en verjaring
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen, voor de 
onmogelijkheid, het verzuim of schuld bij contractonderhandelingen en ongeoorloofd handelen. Wij zijn – ook 
voor onze leidinggevenden, medewerkers en overig personeel – uitsluitend in geval van opzet of grove nalatigheid 
beperkt aansprakelijk tot de bij contractsluiting potentieel voorzienbare schade, maximaal ter hoogte van de 
goederenwaarde van de door ons geleverde producten.
2. Deze beperkingen gelden niet bij een verwijtbare overtreding ten aanzien van essentiële contractverplichtingen 
voor zover het bereiken van het contractdoel in gevaar komt in geval van dwingende aansprakelijkheid conform 
de wet productaansprakelijkheid, schade met de dood tot gevolg, schade aan het lichaam en de gezondheid 
evenmin als en in zoverre wij gebreken aan goederen opzettelijk hebben verzwegen of hun manco hebben  
gegarandeerd.
3. De wettelijke regeling voor de bewijslast blijft onverminderd van toepassing.
4. Voor zover niet anders overeengekomen, verjaren contractuele rechten een jaar na de facturatie die de koper 
naar aanleiding of in samenhang van de levering van goederen tegenover ons heeft. Deze termijn geldt ook voor 
goederen die in overeenstemming met hun gangbare gebruiksdoel worden geplaatst in een gebouw en daarmee 
een gebrek aan het gebouw hebben veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid vanwege opzettelijk en grof nalatig 
plichtsverzuim blijft onverminderd van toepassing. Dit geldt ook voor de verjaring van wettelijke regresvorderingen. 
In geval de verplichtingen alsnog worden nagekomen begint de verjaringstermijn niet opnieuw.

XI. Plaats van voldoening, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1. Indien niet anders overeengekomen is de plaats van voldoening van onze leveringen, vanaf de fabriek en bij 
overige leveringen, ons magazijn. Toepasselijke bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst ontstane 
geschillen is de standplaats van ons bedrijf. Dit voor zover de koper een handelaar, een publiekrechtelijke persoon 
of publiekrechtelijke activa is of zonder algemeen toepasselijke bevoegde rechtbank in Duitsland. Wij kunnen de 
koper ook binnen zijn bevoegde rechtbank aanklagen.
2. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper geldt het Duitse recht, bij grensoverschrijdende leveringen 
en prestaties is ook de Conventie van Wenen van 11 april 1980 aangaande contracten met betrekking tot  
internationale goederenaankoop van toepassing.

XII. Overige bepalingen
1. Indien een koper met vestigingsplaats buiten Duitsland (een buitenlandse koper) of diens gevolmachtigde,  
of goederen naar het buitenland vervoert of verzendt, zo dient de koper ons het belastingtechnisch vereiste  
uitvoerbewijs voor te leggen. Indien de koper dit bewijs niet heeft voorgelegd, moet hij de binnen Duitsland  
geldende omzetbelasting bovenop het factuurbedrag betalen.
2. Bij leveringen vanuit Duitsland naar andere EU-landen dient de koper vóór levering zijn omzetbelastingnummer, 
waaronder hij de aanschafbelasting binnen de EU betaalt, aan ons door te geven. In het andere geval dient de 
koper bovenop de koopprijs voor onze leveringen onze wettelijke omzetbelasting te voldoen.
3. Wij garanderen niet dat onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De koper heeft de 
controleplicht op de goederen.


