ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MACHINEHANDEL LEKKERKERKER B.V.
1.
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MACHINEHANDEL
LEKKERKERKER B.V., gevestigd te Lopik en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht onder nummer 30138665;
Afnemer:
een ieder die met Leverancier een overeenkomst aangaat;
Produkt:
zaken en diensten;
Meerwerk:
al hetgeen door Leverancier in overleg met Afnemer tijdens de uitvoering van de
overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven
de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden
wordt gepresteerd.
2.
2.1.
2.2.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst met Leverancier.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
schriftelijk zijn overeengekomen, verwijzing door Afnemer naar eigen inkoop-,
aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

3.
3.1.
3.2.

Aanbiedingen
Elke aanbieding van Leverancier is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende
normale werkuren.
Door Leverancier in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Leverancier
niet. Alle door Leverancier getoonde monsters, modellen, afbeeldingen en verstrekte
gegevens over maten, gewichten of andere eigenschappen van de Produkten dienen ter
aanduiding. Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van
de afgeleverde Produkten.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging van Leverancier,
dan wel door de uitvoering door Leverancier van de overeenkomst.
Indien in de overeenkomst een vooruitbetaling bij opdracht is overeengekomen, is
Leverancier eerst gebonden na ontvangst van deze vooruitbetaling.

4.3.

Indien Leverancier aan Afnemer een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de
orderbevestiging als volledig en juist

5.
5.1.

Prijzen
De door de Leverancier opgegeven prijzen luiden exclusief BTW en andere heffingen die
van overheidswege worden opgelegd.
Na totstandkoming van de overeenkomst is Leverancier gerechtigd de overeengekomen
prijzen te verhogen in geval van tussentijdse verhoging van één of meer kostprijsfactoren.
Meerwerk kan door Leverancier afzonderlijk in rekening worden gebracht. Op Meerwerk zijn
lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

5.2.
5.3.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Afnemer afgeleverde Produkten blijven eigendom van Leverancier, totdat alle
bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren Produkten of verrichte of te verrichten werkzaamheden, zijn voldaan.
De aan Afnemer geleverde Produkten mogen, zolang de in lid 1 bedoelde bedragen niet
volledig zijn betaald, door Afnemer niet aan derden in eigendom worden overgedragen of
worden bezwaard door vestiging van zakelijke rechten.
Indien Afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier
tekortschiet of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal
tekortschieten, is Leverancier gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
Produkten te demonteren en terug te nemen. Na terugneming zal Afnemer worden
gecrediteerd voor de marktwaarde, verminderd met kosten die Leverancier door terugneming
en demontage heeft gemaakt.
Intellectuele eigendom
De door de Leverancier uitgebrachte aanbieding alsmede de door hem vervaardigde of
verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d. en de informatie die daarin besloten ligt, blijven zijn eigendom,
ongeacht of daarvoor kosten in rekening gebracht.
Afnemer staat er voor in dat de in lid 1 bedoelde informatie behoudens ter uitvoering van de
overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Leverancier gekopieerd,
aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt wordt.
Levertijd/Levering
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een termijn
schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door
Leverancier tijdig bestelde materialen, indien vertraging ontstaat door tengevolge van
wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of door dat voor de uitvoering van het werk
tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig
verlengd.
De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens,
die Afnemer aan Leverancier dient te verstrekken, de voor het aanvragen van de
werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten en de eventueel overeengekomen aanbetaling in
het bezit zijn van Leverancier.
Het Produkt geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het
bedrijf van Leverancier is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer
het voor de verzending gereed is, een en ander nadat Afnemer daarvan schriftelijk in kennis
is gesteld en voor zover partijen niet schriftelijk anders overeenkomen. Indien Leverancier op
zich heeft genomen de zaken te monteren gelden zij als geleverd, wanneer deze of de
belangrijkste onderdelen daarvan bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van
bestemming zijn opgesteld.
Vanaf het tijdstip van levering is het gekochte of zijn de daarvoor bestemde onderdelen voor
rekening en risico van Afnemer.
Een overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Leverancier van rechtswege in
verzuim is. Overschrijding van de levertijd geeft Afnemer geen recht tot het verrichten of
doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst waartoe Leverancier

8.7.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

verplicht is, verplicht Leverancier niet tot enige vergoeding en geeft Afnemer niet het recht
de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft Afnemer het recht om na het verstrijken
van de levertijd Leverancier schriftelijk te sommeren binnen 30 dagen te leveren. Bij
overschrijding van deze termijn heeft Afnemer het recht de overeenkomst ontbonden te
verklaren.
Bij levering met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal Afnemer, indien hierom door
Leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken
compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd.
Montage, installatie en reparatie
Afnemer is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle
inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling en of
de werking van het te monteren Produkt in gemonteerde staat.
Afnemer zorgt verder voor eigen rekening en risico:
a. dat het personeel van de opdrachtgever zijn werkzaamheden kan verrichten gedurende de
normale werkuren, en bovendien buiten de normale werkuren mits Leverancier dit tijdig
aan Afnemer meedeelt.
b. Voor geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het
gebruik vereiste voorziening voor het personeel van Leverancier;
c. Dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde
transport;
d. Dat de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. Dat de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken
aanwezig zijn;
f. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen
en de voor het bedrijf van Afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos
op de juiste plaats ter beschikking van Leverancier staan;
g. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen.
h. Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden Produkten op de juiste plaats
aanwezig zijn.
Schade en kosten ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of tijdig is
voldaan, zijn voor rekening van Afnemer.

10.
Keuring en beproeving
10.1. Afnemer zal het Produkt voor eigen rekening keuren binnen 14 dagen na het tijdstip van
levering. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van klachten is
verstreken, wordt het Produkt geacht te zijn geaccepteerd.
10.2. Indien beproeving bij Afnemer is overeengekomen, zal Leverancier gelegenheid worden
gegeven tot het nemen van proeven. Afnemer zorgt daartoe voor eigen rekening voor tijdige
terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen,
water, energie, verwarming en verlichting.
10.3. Aan Leverancier zal de gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van Afnemer naar
aanleiding van de beproeving tegemoet te komen alvorens het Produkt door Afnemer
geweigerd kan worden.
10.4. Indien de beproeving zonder gegronde en gespecificeerde klacht is uitgevoerd of in geval van
onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het Produkt
niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het Produkt worden geacht te zijn geaccepteerd.

Leverancier zal eventuele onbetekenende tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk
verhelpen.
10.5. De acceptatie sluit elke vordering van Afnemer terzake van een tekortkoming in de prestatie
van Leverancier uit, onverminderd de gehoudenheid van Leverancier tot nakoming van zijn
garantieverplichtingen.
10.6. De kosten van de keuring zijn voor rekening van Afnemer.
11.
Betaling
11.1. Afnemer is verplicht facturen van Leverancier binnen 14 dagen na de verzenddatum aan
Leverancier te betalen.
11.2. Alle betalingen dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden op een door Leverancier
aan te wijzen rekening.
11.3. Leverancier is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige
andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens te beginnen dan wel
voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.
11.4. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat hiervoor
enige ingebrekestelling is vereist en heeft Leverancier vanaf dat moment het recht om rente
in rekening te brengen van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde
bedrag en tevens recht op vergoeding van zijn buitengerechtelijke en gerechtelijke
incassokosten, advocatenkosten en advieskosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte
wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
12.
Garantie
12.1. Gedurende 6 maanden na het tijdstip van levering is Leverancier gehouden Produkten die
ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage-, revisie- of
fabricagefouten te herstellen, voor zover herstel redelijkerwijze mogelijk is.
12.2. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet indien:
De ondeugdelijkheid van het Produkt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Leverancier
schriftelijk wordt meegedeeld;
De ondeugdelijkheid van het Produkt bij keuring door Afnemer redelijkerwijze had kunnen
worden vastgesteld;
De ondeugdelijkheid het gevolg is van een foutief, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik
of van onvoldoende onderhoud;
Door derden of door Afnemer aan het Produkt werkzaamheden zijn verricht zonder
schriftelijke toestemming daarvoor van Leverancier;
De gebruiksaanwijzing of instructies van Leverancier niet zijn opgevolgd;
Afnemer nalatig is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens
Leverancier.
12.3. Op geleverde doch niet door Leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken
foutieve montage, geen garantie gegeven.
12.4. De op grond van de garantie te herstellen Produkten zullen door Afnemer op verzoek van
Leverancier aan Leverancier worden toegezonden. Door reparatie wordt de garantie niet
verlengd.
12.5. Deze garantie geldt alleen voor Produkten die in Nederland zijn geleverd, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
13.
Aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkoming
13.1. De aansprakelijkheid van Leverancier voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van zijn verbintenissen jegens Afnemer is beperkt tot schade wegens ondeugdelijke
Produkten waarop de garantie van artikel 12 van toepassing is. Leverancier is voor deze

tekortkomingen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
13.2. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, indirecte schade of
gevolgschade, schade wegens gederfde winst, schade als gevolg van het verschaffen van
gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Afnemer of andere aanvullende
schade.
13.3. De door Leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de koopprijs
(exclusief BTW).
14.
Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad
14.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade uit onrechtmatige daad van Leverancier, of van
zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk gehouden
kan worden, tenzij ontstaan door opzet of grove schuld.
14.2. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Leverancier uitgaan boven het bedrag dat onder de
door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking
komt.
14.3. Afnemer dient Leverancier te vrijwaren tegen alle aanspraken:
Voortvloeiend uit het gebruik door Leverancier van zaken toebehorend aan Afnemer;
Ontstaan door een gebrek aan voldoende veiligheidsmaatregelen in de fabriek van Afnemer;
Van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Leverancier in
deze voorwaarden in de verhouding met Afnemer is uitgesloten;
Wegens schending van octrooien, licenties en andere rechten van derden als gevolg van
gebruik van door of vanwege Afnemer verstrekte gegevens.
15.
Overmacht
15.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
15.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Leverancier te komen:
stakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke
blijven van leveranciers van Leverancier.
16.
Ontbinding of opschorting van een overeenkomst
16.1. Leverancier is gerechtigd een overeenkomst met Afnemer te ontbinden zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn indien:
Afnemer tekortschiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen jegens Leverancier;
Beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer of aan Afnemer surseance van betaling wordt
verleend of zijn faillissement wordt uitgesproken;
Leverancier als gevolg van overmacht verhinderd is in de uitvoering van een overeenkomst
Een wijziging optreedt in de zeggenschap over het bedrijf van Afnemer.
16.2. Bij niet nakoming door Afnemer van een opeisbare vordering op de overeengekomen
betalingsdatum heeft Leverancier het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die
voortkomen uit alle tussen Leverancier en Afnemer lopende overeenkomsten op te schorten
tot nakoming plaatsvindt, onverminderd zijn overige uit de wet voortvloeiende
opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door Afnemer van een opeisbare
vordering van Leverancier op Afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar.
17.

Geschillen

Op overeenkomst met Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht.

