
 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden                    venExp, NL, B, I 
 

 

poresta systems GmbH, Illbruckstraße 1, 34537 Bad Wildungen                                                   Bad Wildungen, Juli 2012  

 

1. Geldigheid 
 Voor al onze verkopen en andere leveranties en prestaties, inclusief werkopdrachten, de levering van niet-vervangbare 

goederen en adviezen en aanbevelingen in het verkeer met bedrijven, rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen 
gelden uitsluitend de volgende voorwaarden, voor zover niet in individuele gevallen afwijkingen daarvan zijn overeengekomen. 
Eventuele afwijkende voorwaarden of tegenvoorwaarden van de besteller zijn voor ons alleen bindend als en voor zover we 
daar uitdrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd. Ons zwijgen in verband met dergelijke afwijkende voorwaarden geldt 
beslist niet als erkenning of toestemming. Dergelijke afwijkende voorwaarden of tegenvoorwaarden van de besteller worden 
hierbij uitdrukkelijk afgewezen. 

 
2. Sluiten van de overeenkomst, leveringsomvang, afwijkingen 
2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De besteller is gedurende 4 weken aan zijn bestelling gebonden. Een bestelling geldt pas 

als geaccepteerd als we de opdracht schriftelijk hebben bevestigd of als de goederen door ons zijn afgeleverd. 
2.2 Aanvullende afspraken, garanties en alle overige overeenkomsten zijn alleen effectief als ze door ons uitdrukkelijk schriftelijk 

zijn bevestigd. 
2.3 De besteller is aansprakelijk voor de juistheid van de door hem te leveren documenten, met name voor monsters en 

tekeningen. 
2.4 De in catalogi, prijslijsten of in de bij de aanbieding behorende documenten opgenomen informatie, tekeningen, afbeeldingen 

en prestatiebeschrijvingen zijn in de branche gebruikelijke benaderingswaarden. Handels- en materiaalafhankelijke afwijkingen 
in de kwaliteit, uitvoering en kleur blijven voorbehouden als dit onvermijdelijk is als gevolg van de aard van de materialen of 
om technische redenen. Voor het naleven van de specifieke gewichten, maten en hoeveelheden wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard; de in de branche gebruikelijke afwijkingen blijven voorbehouden.  

2.5 Een verwijzing naar de normen, overeenkomstige technische regels, andere technische gegevens, beschrijvingen en 
afbeeldingen van de geleverde voorwerpen is alleen een prestatiebeschrijving en geen kwaliteitsgarantie. De kwaliteit van de 
goederen geldt principieel als door ons gegarandeerd als we dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. 

2.6 Bij van schuimplastic gemaakte artikelen behouden we ons afwijkingen in de grootte van de poriën voor, evenals het 
voorkomen van individuele grotere poriën, zogenaamde gietgallen. 

 
3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn in Euro, inclusief verpakking en exclusief BTW. 
3.2 Als dit gebruikelijk is, leveren wij verpakt. Wij zorgen redelijkerwijs voor verpakkingen, beschermende en/of 

transportmaterialen. Deze worden door een door ons aangewezen derde opgehaald. Wij nemen niet de kosten van de koper 
over voor terugbezorging of voor het weghalen van de verpakking. 

3.3 Voor zover prijzen niet of alleen onder het voorbehoud “actuele prijslijst” genoemd zijn, worden de op de dag van levering 
geldende prijzen berekend. Dit geldt echter uitsluitend bij leveringstermijnen langer dan 2 maanden en voor prijsaanpassingen 
tot 4 %; prijsverhogingen vinden uitsluitend plaats overeenkomstig paragraaf 3.4. Bij grotere prijsaanpassingen is een nieuwe 
prijsovereenkomst vereist. Bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst, heeft de besteller het recht af te zien van de 
overeenkomst. 

3.4 Als na het sluiten van de overeenkomst externe kosten worden toegevoegd of verhoogd zoals inkoopkosten, fabricagekosten, 
vrachtkosten, montagekosten, verzekeringskosten of openbare heffingen en lasten (bijvoorbeeld douanekosten, import- en 
exportrechten) zijn wij gerechtigd om deze verhogingen toe te voegen aan de overeengekomen prijs. 

 
4. Leveringstermijnen 
4.1 Bindende leveringsafspraken en -termijnen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
4.2 Leveringstermijnen beginnen met de ontvangst van onze opdrachtbevestiging bij de besteller, maar niet voordat alle 

onderdelen voor de uitvoering van de opdracht opgelost zijn en alle andere door de besteller te vervullen voorwaarden, met 
name alle documenten, goedkeuringen en ontheffingen, gereed zijn en een betalingsovereenkomst is aangegaan; dit zelfde 
geldt voor leveringsafspraken. 

4.3 Levering voor afloop van de leveringsperiode is toegestaan. Voor het aanhouden van de leveringsafspraken en –termijnen is 
het tijdstip van verzending af fabriek of magazijn maatgevend. Deze geldt bij melding van de gereedheid voor verzending als 
voldaan als de goederen buiten onze schuld niet tijdig verzonden kunnen worden.  We zijn gerechtigd tot deelleveranties. 

4.4 Mocht vertraging bij de levering optreden, dan kan de besteller ons een passende verlenging van minstens 2 weken gunnen. 
Als na afloop van deze verlenging nog steeds geen levering heeft plaatsgevonden, dan kan de besteller afzien van de 
overeenkomst, voor zover de goederen voor het aflopen van de verlengingstermijn niet als gereed voor verzending zijn 
gemeld. Compensatie voor schade en kosten - ongeacht de reden – is alleen mogelijk volgens de regeling in paragraaf 11. 

4.5 We lopen geen vertraging op zolang de besteller bij het voldoen aan zijn verplichtingen jegens ons, ook voortkomende uit 
andere overeenkomsten, niet achterloopt. 

 
5. Overmacht en andere belemmeringen 
5.1 Onze verplichting tot levering is onder voorbehoud van een juiste en tijdige eigen bezorging, behalve wanneer de onjuiste of 

verlate bezorging door ons is veroorzaakt. Als we door omstandigheden buiten onze macht leveringen of prestaties van onze 
toeleveranciers niet, onjuist of niet tijdig ontvangen, of als er sprake is van overmacht, dan zijn wij gerechtigd de levering op te 
schorten voor de duur van de verhindering, of ons voor het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk terug te trekken. Overmacht omvat stakingen, blokkades, ingrijpen door de overheid, energie- en grondstofgebrek, 
transportproblemen, buiten onze schuld voorkomen van verhindering van de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld brand-, water- 
en machineschade en alle andere verhinderingen die bij een objectieve beoordeling niet door onze schuld zijn ontstaan en die 
de levering en prestaties aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken. De bovenstaande regelingen gelden ook als de daarin 
aangegeven omstandigheden optreden nadat we vertraging hebben opgelopen.  

5.2 Als een leveringsafspraak of leveringstermijn bindend is overeengekomen en wordt op grond van paragraaf 5.1 de 
overeengekomen leveringstermijn overtreden, dan kan de besteller van ons verlangen om binnen twee weken duidelijk te 
maken of we ons terugtrekken of binnen een passende verlenging zullen leveren. Als wij deze verklaring niet afgeven, dan kan 
de besteller afzien van het niet-voldane deel van de overeenkomst. 

 
6. Verzending en overdracht van risico 
6.1 Voor zover hier schriftelijk niet van is afgeweken, vindt de verzending onverzekerd door ons plaats, op risico en ten laste van 

de besteller. De keuze van de transportroute en de transportmiddelen ligt bij ons. Bij spoed- of expresverzending komen de 
extra vrachtkosten ten laste van de besteller. Zelf afhalen wordt niet vergoed. 

6.2 Bij ontbreken van een afwijkende overeenkomst, gaat het risico op de besteller over bij de overdracht van de te leveren 
goederen aan de besteller, de expediteur, de transporteur of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen 
onderneming, uiterlijk echter bij het verlaten van de fabriek, het magazijn of de vestiging. Dat geldt ook als wij de levering op 
ons hebben genomen. Transportschade dient direct op de vrachtbrief gemeld en door de chauffeur bevestigd te worden of bij 
verzending per spoor of post ten behoeve van de geldigheid van aanspraken op vervanging door de spoorwegen of posterijen 
te worden vastgesteld. Een transportverzekering dekken we alleen op speciaal verzoek en op kosten van de besteller. 

6.3 Verzendklaar gemelde en voor aflevering gereedstaande goederen moeten door de besteller direct worden opgevraagd. Als 
verzendklare goederen niet direct worden opgevraagd en afgenomen, kunnen we de goederen naar eigen keuze verzenden of 
op kosten en risico van de besteller opslaan. 

6.4 De terugname van bestelde en volgens afspraak geleverde goederen is in principe uitgesloten. In uitzonderingsgevallen vindt 
terugname plaats na voorafgaande schriftelijke overeenkomst onder aftrek van terugnamekosten. 

 
7. Klachten over defecten 
 De besteller of de door hem aangewezen ontvanger moet de goederen direct na ontvangst controleren. Na het ontdekken van 

defecten moet de bewerking en verwerking van de defecte artikelen direct worden stopgezet. Zichtbare gebreken – ook het 
ontbreken van kwaliteitsgaranties – dienen onmiddellijk maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, en 
verborgen gebreken onmiddellijk maar minstens 7 dagen na hun ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Als de besteller 
deze melding niet op de juiste manier en binnen de opgegeven periode uitvoert, gelden de goederen als te zijn geaccepteerd. 
De juiste termijn van de opgave wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst bij ons. 

 
8. Garantie 
8.1 Bij een terechte klacht over een defect zijn we verplicht tot vergoeding naar onze keuze, hetzij door levering van een 

vervanging zonder defecten (vervangende levering) of door herstel. Als we ter vergoeding een defectvrij artikel leveren, gaan 
de defecte goederen in ons eigendom over, waarbij de besteller de defecte goederen voor ons opslaat. Verwijdering, verdere 
verwerking of overdracht aan derden van de defecte goederen is alleen na schriftelijke toestemming van ons toegestaan. We 
hebben het recht om volgens de wettelijke voorwaarden een vergoeding te weigeren. 

8.2 Als we nalatig zijn bij de verplichting tot vergoeding of de vergoeding mislukt, kan de besteller naar eigen keuze afzien van de 
overeenkomst of de prijs korten, na ons een passende verlenging te hebben geboden, behalve wanneer dit volgens de 
wettelijke voorwaarden achterwege kan blijven. In het geval van terugtrekken is de besteller aansprakelijk voor de 
achteruitgang van de kwaliteit, de vernietiging en het niet-gebruiken, niet alleen voor de eigen zorgvuldigheid, maar voor elke 
juridische aansprakelijkheid. 

8.3 Inspanningen in samenhang met een vergoeding accepteren we alleen voor zover deze passend zijn in het individuele geval, 
met name met betrekking tot de waarde van de niet-defecte goederen, maar in geen geval als deze hoger zijn dan 150 % van 
het aankoopbedrag. Inspanningen die ontstaan doordat de verkochte goederen naar een andere plaats zijn gebracht dan de 
overeengekomen plaats van levering, nemen wij niet op ons.  

8.4 Onze garantieplicht vervalt als gebreken niet aan de door ons geleverde goederen liggen, dat wil zeggen met name als fouten 
het gevolg zijn van een onjuist gebruik, onjuiste of nalatige behandeling, natuurlijke slijtage of ingrepen van de besteller of 
derden in het geleverde voorwerp of als de besteller of derden geen acht heeft/hebben geslagen op onze informatie over 
maten, opslag of verwerking van de goederen. Verder is de besteller verplicht om op zijn kosten controles uit te voeren om de 
geschiktheid van de goederen voor het beoogde gebruiksdoel te controleren; anders vervalt onze garantieplicht. 

8.5 In geval van bewust verzwijgen van een defect of de overname van een garantie voor geschiktheid, gelden de aanspraken van 
de besteller uitsluitend conform de wettelijke bepalingen. 

 
 
 
 

 
9. Betalingsvoorwaarden 
9.1 Leveranties van goederen dienen uiterlijk op de in de rekening aangegeven vervaldatum vrij van kosten en porto betaald te 

worden, bij ontbreken daarvan binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder enige korting. Een overeengekomen korting heeft 
altijd alleen betrekking op het bedrag van de rekening exclusief bezorging en gaat uit van de volledige vereffening van alle 
openstaande verantwoordelijkheden van de koper op het tijdstip van de kortingsregeling. Voor zover niet anders is 
overeengekomen, begint de kortingsperiode op de factuurdatum . Na de vervaldatum van de rekening wordt rente wegens 
verval en na vertraging in de betaling standaardrente berekend. Als betalingsdag geldt de datum van de ontvangst van het 
bedrag bij ons of de kredietbrief op onze rekening. Voorbehouden blijft het geldig maken van daarbovenuit gaande schade in 
geval van vertraagde betaling. 

9.2 Aangeboden cheques accepteren wij uitsluitend op grond van een bijzondere overeenkomst en uitsluitend ter betaling. 
Kredietbrieven voor cheques gelden onder voorbehoud van de betalingsdatum op de dag waarop we over de tegenwaarde 
kunnen beschikken. 

9.3 Als het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat onze aanspraken op betaling als gevolg van een gebrek aan 
betalingsgeschiktheid van de besteller gevaar loopt, of als de besteller met een groot bedrag betalingsachterstand oploopt of 
als er andere omstandigheden optreden, die wijzen op een aanzienlijke verslechtering van de vermogenssituatie van de 
besteller na het sluiten van de overeenkomst, dan kunnen wij gebruikmaken van het wettelijke recht op weigering van de 
levering. We zijn dan ook gerechtigd om alle nog openstaande vorderingen van de lopende overeenkomst met de besteller 
opeisbaar te maken. Dat geldt ook als de feiten die tot de vermogensverslechtering geleid hebben, reeds aanwezig waren 
tijdens het afsluiten van de overeenkomst maar bij ons nog niet bekend waren. Ongeacht de uitgebreide wettelijke rechten zijn 
wij in dit geval gerechtigd voor de nog openstaande leveringen vooruitbetaling of stelling van voor ons geschikte zekerheden 
te verlangen en na verstrijken van een geschikte verlenging zonder resultaten voor het leveren van deze zekerheden af te zien 
van de overeenkomst of schadevergoeding te eisen. Verder zijn wij gerechtigd om de verdere verkoop of verwerking van de in 
ons eigendom of mede-eigendom bevindende goederen te verbieden en de teruggave daarvan aan ons of de opruiming van 
het mede-eigendom op kosten van de besteller te verlangen. 

9.4 De besteller heeft alleen recht op vertraging van de betaling voor die tegenaanspraken die niet bestreden of juridisch zijn 
vastgesteld. 

 
10. Voorbehoud van eigendom. 
 Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (gereserveerde goederen) totdat alle vorderingen zijn voldaan, met name ook 

de saldovorderingen waar wij in het kader van de overeenkomst berecht op hebben (saldoreservering). Dat geldt ook voor in 
de toekomst ontstane en vereiste vorderingen, bijvoorbeeld vervangen van de acceptant, en ook als betalingen op specifiek 
aangegeven vorderingen is verricht. Deze saldoreservering vervalt definitief met de vereffening van alle op het tijdstip van 
betaling nog openstaande en onder deze saldoreservering vallende vorderingen. 

 
 
11. Algemene begrenzing en verjaring van de aansprakelijkheid 
11.1 Als gevolg van het niet-voldoen aan verplichtingen die al dan niet voortkomen uit de overeenkomst, met name wat betreft de 

onuitvoerbaarheid, vertraging, verzuim tijdens de onderhandelingen over de overeenkomst en niet-toegestane activiteiten zijn 
wij – ook voor ons leidinggevende personeel en andere agenten - uitsluitend aansprakelijk in gevallen van opzettelijke of grove 
nalatigheid, beperkt tot de bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare en de in de overeenkomst vermelde schade. 
Overigens is onze aansprakelijkheid, ook voor gebreken en schade als gevolg van gebreken, uitgesloten.  

11.2 Deze beperkingen gelden niet bij schuld aan inbreuk op belangrijke verplichtingen uit de overeenkomst, voor zover het 
bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht, bij schade door schuld aan leven, lichaam en 
gezondheid en ook niet wanneer en voor zover we de garantie voor de kwaliteit voor de verkochte goederen hebben 
overgenomen, evenals in gevallen van gedwongen aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid. De 
regels voor de bewijslast blijven hierdoor onaangetast. 

11.3 Aanspraken die de besteller voortkomend uit de overeenkomst jegens ons heeft, als gevolg van en in samenhang met de 
levering van de goederen, verjaren een jaar na levering van de goederen, waarbij de verjaringstermijnen van kracht zijn uit §§ 
438 regel 1 nr. 2 of 634a regel 1 BGB, of zoals de partijen anderszins zijn overeengekomen. Onaangetast daarvan blijft onze 
aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijke en grove nalatigheid, bij schade door schuld aan leven, lijf en gezondheid en de 
verjaring van wettelijke aanspraken m.b.t. regres. 

 
12. Beschermende rechten 
12.1 Het eigendomsrecht en copyright op schattingen van kosten, ontwerpen, tekeningen en andere documenten blijft 

voorbehouden. Openbaring aan derden is uitsluitend met onze toestemming mogelijk. De bij de aanbieding behorende 
tekeningen en andere documenten dienen op ons verzoek of als de opdracht niet wordt gegund, te worden geretourneerd. 

12.2 Als bij de fabricage van de goederen volgens tekeningen, monsters of andere opgaven van de besteller inbreuk wordt 
gemaakt op de beschermde rechten van derden, vrijwaart hij ons van alle aanspraken. Met name zijn we niet verplicht tot het 
opnieuw onderzoeken van reeds getekende documenten, ook met betrekking tot bestaande wettelijke bescherming van 
derden. 

 
13. Gereedschap/vormen 
 Voor zover niet anderszins is overeengekomen, wordt het aandeel van de kosten voor te maken gereedschap of vormen in 

principe uitsluitend gescheiden van de waarde van de goederen berekend. Het vergoeden van het kostenaandeel voor 
gereedschap/vormen geeft de besteller geen aanspraak hierop; ze blijven ons eigendom en bezit. 

 
14. Locatie, jurisdictie, toepasselijk recht 
14.1 De locatie voor alle verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst is Bad Wildungen. Jurisdictie voor alle conflicten inclusief 

klachten bij het wissel- en chequeproces is Bad Wildungen. We hebben echter ook het recht om de besteller in zijn algemene 
jurisdictie aan te klagen. 

14.2 Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de besteller en ons geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met 
uitsluiting van de overeenkomsten van de Verenigde Naties over overeenkomsten over de internationale goederenverkoop 
van 11/4/1980 (VN-kooprecht). 

 
15. Gedeeltelijke nietigheid 
 In het geval van nietigheid van individuele voorwaarden in de overeenkomst blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 

In plaats van nietige bepalingen geldt zondermeer een gelijksoortige regeling die in het kader van het wettelijk mogelijke zo 
dicht mogelijk aansluit op wat volgens de zin en bedoeling van de nietige paragraaf economisch gewenst is. 


