ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BEGE AANDRIJFTECHNIEK B.V.
1.Algemeen
a.Deze
algemene
voorwaarden
(“Algemene
Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes van
BEGE Aandrijftechniek B.V. (KvK 28059728) (“BEGE”),
en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming
van alle tussen BEGE en Koper gesloten
overeenkomsten.
b.Onder “Koper” wordt verstaan degene die bij BEGE een
offerte aanvraagt en/of zaken koopt.
c. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van
de overeenkomst, indien en voorzover BEGE en Koper
zulks
schriftelijk
uitdrukkelijk
overeenkomen.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d.In geval van strijd tussen de bepalingen van de
overeenkomst en de Algemene Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
2.Offertes
a.Offertes van BEGE vinden steeds schriftelijk plaats en
zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding
bevatten. Mondeling gedane toezeggingen binden
BEGE niet. Indien een vrijblijvende offerte door Koper
wordt aanvaard, heeft BEGE het recht het aanbod
binnen drie werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen. Een offerte of aanbieding
vervalt indien het product waarop de offerte of
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
b.Alle door BEGE genoemde prijzen zijn “af magazijn”
(Ex Works, conform Incoterms 2010), tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld, en gelden exclusief omzetbelasting.
3.Communicatie
a.Iedere communicatie tussen BEGE en Koper kan
elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.
b.Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst
bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden
gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits
het elektronische bericht printbaar is of kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
c. Koper is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of
printen van elektronische communicatie. De door BEGE
opgeslagen versie van de elektronische communicatie
geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door
Koper.
d.Behoudens
tegenbewijs
wordt
elektronische
communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van
verzending. Indien elektronische communicatie niet is
ontvangen als gevolg van ICT problemen van Koper,
komt dit voor rekening en risico van Koper.
4.Levering
a.Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven;
BEGE
heeft
dienaangaande
een
inspanningsverbintenis. Elke aansprakelijkheid van
BEGE voor overschrijding van de levertijd is
uitgesloten. Koper vrijwaart BEGE voor aanspraken van
derden deswege. Overschrijding van de bij benadering
opgegeven levertermijn geeft Koper evenmin het recht
de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
b.Tenzij uitdrukkelijk leverantie franco-adres-Koper is
overeengekomen, gaat het risico voor de geleverde
zaak over op de Koper op het moment van aflevering,
zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Indien
BEGE het vervoer verzorgt sluit BEGE ten behoeve van

de Koper een vervoerverzekering, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
5.Facturatie en betaling
a.Tenzij anders overeengekomen, geschieden verkopen
à contant en zonder enige korting. Betalingen dienen
plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van deze termijn door BEGE
nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Koper in
verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk 1% per
maand, waarbij een gedeelte van een maand te gelden
heeft als een volledige maand. Alle door BEGE
gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten
voor
juridische
bijstand,
deurwaarders
en
incassobureaus, gemaakt in verband met te late
betalingen, komen ten laste van Koper. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten
minste 10% van het factuurbedrag met een minimum
van € 150,- exclusief BTW.
b.In afwijking van hetgeen betreffende betaling mocht zijn
overeengekomen, heeft BEGE te allen tijde het recht
betaling te vorderen van reeds geleverde zaken
respectievelijk van verrichte werkzaamheden, alvorens
verder te leveren of werkzaamheden uit te voeren,
alsmede ook het recht om vooruitbetaling te vorderen.
6.Eigendomsvoorbehoud
a.Na levering blijft BEGE eigenaar van alle door haar
geleverde zaken zolang al haar huidige en toekomstige
vorderingen ter zake van leveringen van zaken en
daarmee verband houdende werkzaamheden, de
bedragen bedoeld in artikel 5 van deze Algemene
Voorwaarden, de kosten van invordering en haar
overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
b.Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag Koper deze buiten haar normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
c. Nadat BEGE haar eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag zij alle door haar geleverde zaken
terughalen. Koper staat BEGE toe de plaats te betreden
waar deze zaken zich bevinden.
d.Als BEGE geen beroep kan doen op haar
eigendomsvoorbehoud als gevolg van vermenging,
vervorming of natrekking van de geleverde, is Afnemer
verplicht de nieuw gevormde zaken aan BEGE te
verpanden.
7.Conformiteit
a.De afgeleverde zaak zal aan de overeenkomst
beantwoorden.
b.Voor bruikbaarheid van een door BEGE geleverde zaak
voor enig doel, dat niet uitdrukkelijk contractueel is
vastgelegd BEGE staat BEGE niet in.
c. BEGE kan daarnaast niet instaan - en is derhalve niet
aansprakelijk - voor een gebrek of tekortkoming:
- welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
ongewoon,
oneigenlijk,
onoordeelkundig
of
onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
- welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
gebreken aan het voor de verkochte zaak gebruikte
verpakkingsmateriaal;
- welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van normale
slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
installatie, montage, wijziging en/of reparatie door
Koper of door derden;

- indien de geleverde zaak gewijzigd, aangepast,
gebruikt of verwerkt is;
- indien een ander dan BEGE reparatie of andere
werkzaamheden aan de geleverde zaak verricht
heeft;
- indien de geleverde zaak door Koper aan een derde
is overgedragen;
- indien de geleverde zaak door BEGE geheel of
gedeeltelijk van derden is verkregen en BEGE zelf bij
deze derde geen aanspraak kan maken op
vergoeding uit hoofde van een garantie;
- indien bij de vervaardiging van de geleverde zaak
grondstoffen of productiewijzen zijn gebruikt op
aanwijzing van Koper;
- bestaande uit een vrij kleine afwijking in kwaliteit,
afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke,
welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het
gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
- indien Koper niet al haar verplichtingen uit de
overeenkomst tijdig en correct jegens BEGE is
nagekomen.
d.Koper vrijwaart BEGE voor aanspraken van derden
vanwege gevolgen van tekortkomingen waarvan de
aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het bovenstaande,
uitgesloten is jegens de Koper.
8.Reclame
a.Klachten van Koper ter zake van gebreken aan de
overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in
ieder geval binnen 7 dagen na levering van de zaken
schriftelijk en gemotiveerd bij BEGE te worden
ingediend.
b.Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 7 dagen kunnen
worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de
waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan BEGE
worden medegedeeld, doch uiterlijk 12 maanden na
levering van de zaken. Na het vervallen van deze
termijn, kan Koper geen beroep meer doen op een
gebrek in de overeengekomen prestatie.
c. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet
gehonoreerd als BEGE niet in de gelegenheid wordt
gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op
verzoek van BEGE, zal Afnemer de zaken waarop de
klacht betrekking heeft (of een deel daarvan)
retourneren conform het bepaalde in artikel 12 van
deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop
de toestemming van BEGE als bedoeld in artikel 12.a.
van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal
Koper de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor
eigen rekening en risico in haar bezit houden.
d.Indien en voor zover BEGE een klacht inzake geleverde
zaken ingevolge dit artikel accepteert, dan is zij slechts
gehouden tot (naar eigen keuze): (i) levering van het
ontbrekende, (ii) herstel van het gebrek (mits hieraan
redelijkerwijze kan worden voldaan) of (iii) vervanging
van de afgeleverde zaak (tenzij het gaat om
afwijkingen). Afnemer kan daarnaast geen aanspraak
maken op enigerlei schadevergoeding.
e.In geval van herstel van het gebrek of vervanging van
de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12
van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van
toepassing.
f. Het indienen van een klacht ontheft Koper niet van haar
betalingsverplichtingen jegens BEGE. Koper heeft
alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid. Al naar
gelang de omstandigheden kan BEGE tot een
gedeeltelijke restitutie van de koopprijs besluiten.
g.In geval van gebreken die onder de garantieplicht van
BEGE vallen, kan BEGE eisen dat de zaak naar de

werkplaats van BEGE franco-kosten-Koper verzonden
wordt.
9.Retourzendingen
a.Retourzendingen
behoeven
de
voorafgaande
schriftelijke toestemming van BEGE.
b.Een retourzending door Koper dient te allen tijde franco
te geschieden onder vermelding van het factuurnummer
en de datum van levering.
c. Met het in ontvangst nemen van door Koper retour
gezonden zaken erkent BEGE geen enkele
tekortkoming in de nakoming.
d.Verkochte en door BEGE deugdelijk geleverde zaken,
welke Koper niettemin terugzendt, houdt BEGE onder
zich voor rekening en risico van Koper. Koper blijft
BEGE onverminderd de gehele koopprijs schuldig;.
10.Aansprakelijkheid
a.Behoudens voor zover Koper aantoont dat schade een
direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
BEGE, is BEGE niet aansprakelijk jegens Koper, diens
personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte
schade in verband met de overeenkomst of de
uitvoering daarvan. Koper vrijwaart BEGE in dit verband
voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van BEGE
beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de
verzekeraar van BEGE om welke reden dan ook niet
uitkeert
of
als
de
desbetreffende
aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft,
dan zal de aansprakelijkheid van BEGE in alle gevallen
beperkt zijn tot:
- het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de
overeenkomst waarop de schadeveroorzakende
gebeurtenis direct betrekking heeft; of
- als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het
bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat
gedeelte
van
de
overeenkomst
waar
de
schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij
aansluit.
c. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking
bedrijfsschade
zoals
gederfde
winst
en
stagnatieschade.
d.Iedere rechtsvordering van Koper jegens BEGE verjaart
door het enkele verloop van 1 jaar na de gebeurtenis
die tot de vordering aanleiding geeft.
e.Koper vrijwaart BEGE alsmede diens personeel en
hulppersonen tegen alle aanspraken van derden,
ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband
houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan.
BEGE zal jegens Koper alleen aansprakelijk zijn indien
en voor zover de betreffende aansprakelijkheid
ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van
BEGE komt.
f. Indien de zaken niet door BEGE zijn geproduceerd, is
een eventuele aansprakelijkheid van BEGE jegens
Koper in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor
de leverancier van BEGE jegens BEGE aansprakelijk
zal zijn.
g.Koper vrijwaart BEGE voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een
gebrek in een product dat door Koper aan een derde is
geleverd en dat (mede) bestond uit door BEGE
geleverde producten en/of materialen.

11.Overmacht
Tijdelijke of blijvende overmacht aan de zijde van BEGE
heeft wat betreft haar verplichtingen opschortende
werking voor de duur van de overmacht, onverminderd de
bevoegdheid van BEGE de overeenkomst deswege te
ontbinden. Als overmacht aan de zijde van BEGE zal
ondermeer gelden, dat in een der bedrijven of
bedrijfstakken, die op enigerlei wijze direct of indirect
betrokkene zijn bij de productie, verwerking, toelevering,
vervoer of opslag van gecontracteerde goederen, danwel
in een der bedrijven of bedrijfstakken, van welke
vorenbedoelde bedrijven of bedrijfstakken wat betreft het
ongestoorde
verloop
van
de
werkzaamheden
respectievelijk bedrijvigheid afhankelijk zijn, in enigerlei
opzicht stagnatie ontstaat als gevolg van:
- overheidsmaatregelen in enig land ter wereld, zoals
bijvoorbeeld in-, door-, of uitvoer verboden;
- contingentering;
- douane- of tarifaire maatregelen;
- locale wetgeving;
- weigering intrekking of vervallenverklaring van
vergunningen of erkenningen;
- brand, staking, uitsluiting, gedwongen of gedeeltelijke
stopzetting van bedrijf;
- natuurramp,
vorst,
abnormale
waterstand,
overstroming,
epidemie,
mobilisatie,
oproer,
oorlogsdreiging of oorlogstoestand in enig land of op
enige plaats ter wereld.
12.Overige bepalingen
a.Voorzover op enig onderdeel in de door deze algemene
voorwaarden beheerste verhouding tussen Koper en
BEGE een lacune aanwezig danwel een geschil
ontstaat omtrent de uitleg van enige bepaling, dient
aansluiting gezocht te worden bij de overige bepalingen
en de strekking van deze Algemene Voorwaarden en
vervolgens ook bij hetgeen in de onderhavige tak van
nijverheid gebruikelijk is.
b.Indien zich omstandigheden voordoen, die niet in deze
voorwaarden verdisconteerd zijn, zullen partijen
daaromtrent met elkaar in overleg treden, teneinde een
oplossing te bereiken, welke aansluit bij hetgeen al
reeds in deze voorwaarden is bepaald en overigens in
overeenstemming is met geldend dwingend of regelend
recht.
13.Toepasselijk recht en geschillen
a.Op alle overeenkomsten tussen Koper en BEGE is
Nederlands recht van toepassing. De plaats van
uitvoering van de werkzaamheden is Sassenheim,
Nederland.
b.De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor
goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten,
evenals enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
c. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
Nederlandse rechter. Geschillen zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘sGravenhage, onverminderd het bepaalde in artikel 108
Rv. BEGE heeft voorts het recht om het geschil aan de
bevoegde rechter van de woonplaats van Koper voor te
leggen.
d.Indien de bepaling van lid c. geen toepassing vindt, is
BEGE alsnog bevoegd om een procedure aanhangig te
maken voor de rechtbank welke in dat geval bevoegd
is.
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